
క్ జసు భామవిలాసము, 

పం కాళకులు 

లశ్మేవింటింగువర్కునం 

|. ముడింపంబడియె. 
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నాలవముగణవిరిష్ 
ర = 

అణి EG BE 

ఈమహాోకని విర చిత గంధరా జమును నాల్లనసాలి ము 

డిించుటకు కారకులు. నామిత్ఫులగు ఫీ) రావుబహాదరు 

గొటుముక్కాల జగ న్నా ధరాజుగారు. బి, యె. వ యల్, యం, 
డై 

యర్. సి, అండులెజిసేటువ్రు కవున్సిలు ఉపాధ్యములు. స్ు 

విశాసువట్న ము జిల్లాబోర్తుకు పిసిడెంటుగనుండి అనెజ్టభసా 
| 0 as J ra 

ముల నాకగగంథ ప్రచురణ సందర్భములో తోడ్చడినందుల 

ఇప్పుటి కీ నాబ్లవముదిణము మూడవ ముదిణము 

ననుసరించియే తొందరగచేయం బడినది. భగవదనుగవాము 

న్ను వ" అయిదవముద ణము సంవూర వ స కృత్యాదిగా గాక సంపూ దము 

గముదిెంచి అంధిలోకమునకు సమర్పించు కొందును. 

అట్లు, 
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గ)ంథప)కాశకుడుం 



ఫ్రీ రస్తు 

రాను ఏ లాపసపము' 

పిధమాళ్య్వానము, 

కపోల 
ఆలీ రాకూకు చమండలీకలిత కాళ్ల్ళీర ంబుచేం గాన్తుభో 

"దారాల ీయభుజాంతేరస్థలికి శోభావాకి, రెబ్జెంచుశ్ళం 

గ్లాలో దారుడు గృవ్వ బేవుడు (తిలోకస్వామురత్నీంచు ల 

వీ గరమ్యూత్మునివక్సబాయకులజు౯ శ్రీగోపథా శ్రీశ్వరున్. 

తరుల తార్చిత్సుమూస్త, రణసం ఛన్నృబ్బం_ 

చావనాంతర భూమిపావనవష్తేలు... 

కాథయపఫణరత్న 'కాంతిరంజిత నాట్య 

శింజూాన మంజీర మంజులములు ' 

అరుణశారద సూర్వకిరణబోధితసార 
__ సోదరసోదగద్యూతి వదములు 

కమనీయ రాధికాకరసవ్యపల్లవ 

లలితసంవాహానలాలితములు 

వకాని కూనససుండర మందిరములు 
బంకజూంకుశకులిశ రేఖాంకితములు 

'గృషప్ప దేవుని మృదు పాదకిసలయములు 

: ఇాశ్వత్రైశ్వర్యములు గ్భతి స్వామికొసగు. 



ఖ్ 

చ, ea మందిరము నున రృధకాంచన గక్భల్చాక్ష్న 

ల్ని “మము లెల్ల బొఠకులు నిర్ణరశాంతలు దాసీ కాతతు 

బగు చెలి _శెలరాజనుతే తండి నుభార్ల వుం జేపురంధి )5 

జగములకల్లి నోవనృపుసద్ధుమున న్యసియించు గాన్రతేన్. 

చ, కనకన గంబు నాసుకియు.గంజదళాతుడుచాపమున్లుణం 

బును విశిఖంబుగా ద్వోవురముల్ల నదోర్చలయుక్షి మ్య 

ల్బిననెరజోదు. వైభవవిశేషజయాభ్యుదయాదినిత్యశో 

భనములొసంగు గోపనరపాలక మౌళికిం బుణ్యాలిక్షిఫ్.. య 

6. అంబిక చేత్ర నంబుజభ వాదిపర్యకడం౦బ పూజ్యవా 

దాంబుజవేత న నై ౦దవకళాంకితసుందర మౌళి చ్లేళ్ల(బ్బు 
ప్పాంబకోకీవే పదమవశావధిచే గివికన్యుబేలిస్ 
లాంబుద వేణిచేత విజయంబుంగృతీళుడు గాంచుగావుతస్ 

ణు భారతి చెక్కుటద్దములపై - మకరీ మయపతి శేఖలిం 

పారలిఖంచు నత్త రిజశాయ యువ 'జోగీియుము భక క్షకోటికం 

ఇారయవేడినం ద దన ష్రియాభమతంటున కాళము చున 
"నక వద్యుచిరాయువుగోవ శౌరిక్షిన్. వ్యారిజగర్యు డక 

: ఊఉ “హాతక్రిమంజు వాణికి 'సువారిజపుస. కక పేల్టకీ 

| పాణికి చకిసీలకు బీఛానుర వేణి! 'రాషవాంసకున్ ' 

ఖాణేకి 'వేన వేద్య పదకందయు గప శీతీవ్రవీణ గీ 
న జం ai: 

ర్యాణికి బద్భనంభవ్రనీ్ర శకి ధ్ర క్రినమస్క_రించెద౯, 



(ప్రథమా శ్వాసము, 

కీ వాణీశ ముఖ్యగీ న్వాణులెవ్వాని టూ 
బూ జ్య య 

పంప్ కాతరం 0 సిద్టిమున్ను 

గండనఏనద్రాన ౫ ంధ సంపద నెవ్య 

డింది ందివములకు వందు సేయు 

మధురామృ ణీ నం వాన్గూస్యవసూనంబు 

అ ఘునతీ నెవ్వడు ముస సగ మున దాల్న్పు 

కున బొందుగ మెచ్చి సురగవి 

_— గతికా మతార్ధముల్చితుకు నివ్వ 

nal న జగ జెట్టిముక్క టి యనుగుప ట్టి 

దాసులకు నల్పతరువు నిద్యలకుగుకువు 

సుగుణమణి భూమి యీకుగు మొ గముసొమీ 

నునుగ్భ తెర లగాన్ నర మనుచు గాత. 

“శ. సంకుచి తొరవిందపుట సంగ తేలక్ష్నీ శస దోశి జెచ్చి వ. 

శంక క|హోర సజ్జనవి కాల గృవాంబుల నిల్చుబుద్ధిచెం 

బంకజకోళముల్కీరణ పష్తులచేవికసిఏప చేయు న 

అల. 'లేదిన తి పాతు ys 

i ఇాంతున్సురతరుమూల నీ ॥ 

ఇ"ంతున్గపీయూధ వనవసంతున్ సజయ 

స్వాంతున్ బలవంతున్ మతి 

; , మంతుహానూమంతు నెంతువుదిని భి: తున్. 

శః 'ఆధిమకవినెంతు శుభా 

పోదిముధుక్తీ రనుధుర క త గంక్పుకా 



6 రానువిలాసము, 

స్యాద్దిమనస్కు_ని దురిత 

చచ్చేదిమహా కావ్యక రుని శ్ర వాల్మి కిన్. 

క ఘోరతమోహోరి మహో 

"భారశకృతిభాస్యదు* యవపర్వతీమాళన్ 

సారతపోనిధి దలతును 

సారతతిశ్యామకాయు సాత్యవ లేయున్. 

సారసగర్భ సన్నిభుల సత్కవుంన్వినుతింతు భారతీ జ 

వూరుషమూార్చులన్ భువసపూరిత గీర్తులం గాలి దాసునిన్ 

ఇూారవిహీరుజోరు శివభదు ని బాణు ముఠరమూారుమాఖు ని 

న్నరువహించునున్న తుల బీల్హణవుల్ల్హణశంక రాదులన్ , 

ఆ. ఇవ్వనుధకావిచిత 9గతినేర్పడి రాంధి కవిత్వసృష్టి కిన్ 

ము వురుబొవ్మాలంచుబుధముఖ్యులనందగు వారిగో ల్చ్బెదన్. 

నివ్వటిలంగనిన్నయ మనీషినతంసుని నెఆఅపుగ్గడన్ 

కా వ్యపుకీ ర్తులంబరగు మాన్యూని గక్క_నసోముయాజానిల్లా 

వర్తింతు వేములవాడ ఫీముక వందు" 

బంణుతింతు. ఫి నాథభట్రమాళి / 

భా జియింతు శ్రీ/రామభ దున బింగలి 

సూరనామాత్యుం బిస్తుతియొకర్తు 

ఇోమునిం దలంతు భౌాసురభ_ క్ వెలయభా 

స్కృరునకునంజలి నంఘటింతు. 

బు-ఎమౌాజునెంతు బీల్లలమరిపీ ేళు 
ముక్కు-తిమ్మయకు గోలోోడ్నులిడుదు 

| 

ఛలో 



ప్రధ మా"కాషసము. 

చెట్టకవివిశ్యనాధు (బార్డించికొల్తు 
నెకెనినందనుడగు వెంళటాది)కవి 
తాక్యపూజలుగావింతుి వక్కలంక 

వీరభదుిని గావింతు గారవమున, 

చ ఫణికులాధీశ భావీత భవ్య'భా వ్య 

_ ఫక్కిిగా భావనిర్ణయ పౌ )థమతిని 

థన్యునాకరపల్లి కోదండ రాము. 

మడ్డురున్యామి నతిళాంతు మదిభజింతు. 

ఈ. నిితనుజాతసుందరు న శేష మినీపి.మనీపి. తార్టసం 

ఛాతను శ్లీఎనికేతను విధాతనుబోలిన మేటిసూరిసం 

ఫఘాతనుతపిబంధ చయకర ను గీతరహస్య వేదమా 
తాతనులత్ముణార్యునిముదంబున గెంతు నిభా[కేయీతేనుళ౯. 

గ పార్టి వేశ్వర పూజాకృ ఆార్టుసకల 

ఎార్ధివాస్థాన పూజితు బా గ్యవంతు 

సరసకవి తాపివీణు మజ్జనకుదలతు 

దెవ్యభారతియనుగ తిమ కవిని. 

చ. ఎలమిఘటించుమూఢులకు నెచ్చట్ననైన నిరీక్షచేసినన్ 

నెలకొననర్గగారవము నింపగ జాలదు మేలుసేయలే 
దిలగుకపపిణీత కృతి కృతి్విము రత్నమురీతి నేతతిన్ 
"వెల వెలబోనుదానికి వివేకధుురీణులు సమ్ముతింతు నే. 

న్, ఈపికారంబుచేత నభీష్ట చేవ 

'ఆభివాదనవిధియు మహాకప్ంది 



లె 4 

రామువిలాసను, 

తియు గురుణబాదాంబుజా హక 

Mr గుకవినిందయును “వేసి, 

పా)చేతసమహాకవిప్రణేశ రామాయణ రమ్యకథానుసారి 

యు సకలకలుపాపహోరియు, రుచిరభావకసాలంకార నిశా 

సంబును నగు రామవిళాసంబను ప్ర బంధంబు నిర్మింప 

నుద్యోగించి యి సరసకృతికి నుత్తవమనాయకుం డెసుక ఇ 

కీలభించునో యని వితర్కించు సమయంబున. 

వ రాజహ్మా క యాబ్బ మింది వాసుంవరీ | " 

పాణభ రకు గలి భననమయ్యె 

నేవదాన్యునిడాన మిపపుత్ర్వళివిమేసు. — 

| కల్బభూజాదులగణనమా న్స. 

చేపీకుసితకీ క్రీ ర్రి యిదుచందనకుండ 

మందార తారల గ)ందు జేయు 

నేధన్యు సౌందర్య మిత్వుకోదండ నె 

షధవనం తాధుల సమారు 

నలేకు రాజాధి రాజస భాంతే కాళ 

నూరిమణ్తివ * శ్రికాద్బుత సుగుణశాలి 

నెకితిమిరాపహోరి అ తీవవతాప 

హేళి శ్రీవక్స్చవయగేన సృపతిమాళి, 
వ. మణియు నిందిరాసుందరీ . an చర శారవింన 

ధ్యాన మకరంద నిమ్యందరసకందళి శతానంద ద సందోవా నివ్ఫంద 



[2] పథ మాశాగనము, 9 

'వాదయమిళిందుండును, మందహాసచంది) కా సుందర్గవదనేం 

దుండును నించుధరశ తొనందసుందదీ కుంద చందన మందాకినీ 

(పురందర గజవుందార బ్బ ంణార కాహార పీవోరహోర హీ రాతి 

నిశధ యళస్తుందెల దిక్కం:రుండును ధీర తొవథీరిత మందరుండు 

ను భండనోన్షండ చండరివువిపులా మండలాధిప పాొణసమిర 

|ణోపసోర సంపీణికనిజ భుజాదండనుండలా కుండ లీశ్వరుం డు 

ను శాళ్వతెశ్వర్యమ మ యాశ్యరుండును .. వితతవితరణవిభవవి 

భ్ మనినిర్టూత జీమూత సిత మహాోమహోదథి దధీచివిబుధ 

నె న చికీఖేచర పిముఖవిశాణన పొవీణ్యుంకును మానధనా, 

నగరి గణ్యుంకును సురన దితుల్య తుల్యభా గాలీర భాగాభరణ 

వల్మీకగిరితెతి రాజాధ్వతు. లశ్నీర్జినరసింహ దేవ చేవామహకో 

త్స వా'రాథన సమాసాదిత చృశ్య బామరసుఖాసనాడి' రాజ, 

లత్షుణ సంపన్ను డును మహోకవి(పసన్ను౦డును ద్రిభువనరా 

య రావా త్తకంఠీరవుండును బరపత్షు ఖై రవుండును గడుగుర్ల రా 

య చివ్నోలల'కారుండును స్యామి(ద్రోవార గండబికుద మహో 
దారుండును నవబిరుద రాజకు వార వేశ్యాభుజంగుండునుగుకు 

చరణారవింద ధ్యాన పరిశుద్దాంతేరం గుండును ఛేషిణీవానువుం. 

తుండను బిరుద రాజభ కట అ ఛన ఫ్రీమంతుండును బిత్య 

బక ళ్యాణ వ సోడకోపచార పూజాసంతోవీ.త్ర 

పసాధసదనవదన మదననోపాల కరుణాకటాకు (ప్రసారన్యవర్థ 

మానపూజ్య సామాజ్య లతీగ్ణవిలాన విశాలుండును పరమ 



10 రాణనువిలాసము, 

న్నర కారన్ శ్రీవాద్యసివ్ద గోప విత్రుండుకు సింహో 
(దైరాజప్పుతుండును నిజా(శి కజవకు ముశసము నయ వూ గ్రివకా 

చందుండునునగు (శ్రీవశ్స్చబాయ గోపరాశజేందుండు మహీను 

పర్యాశీర్యా ద మహి మాభి కాత వ మహా నె భనంబుగాంచిసమా 

నులలో ను తమశోకుం జె ప) కాళించృ చునొక్కనాండు. 
థి ఉశాన M౧ వ్ 

వా, వేదాంతాొది సము స్తశౌస్రువివుణుళ్ విద్వజ్జనుల్ గావ్యవి 

ఉడ్యాదషముల్కవి శేఖరుల్ సచివులున్ దై వజ్ఞులున్ సత్కధా ల 

"చేదుల్ రాజులుగాయకుల్ (వియసఖుల్ ఏరుల్హితుల్ వార 

కాం తొదు బ్లొల్వం గంగొల్వుకూటమున నధ్యానీనుడై "వేకుకన్. 

న, ధర్మరహాస్యవి శేషంబు లాకర్తి వ ముసి 

మ్. ముఖ్యులిట్లసిరి, 

గ్ థార్శికులలోనం గృతిపతి ధన్యుండతని 

క్ర్తిగంగ తెజుంగున క్ర)డ గ్ల నేయు 

ముజ్జగంబుల తరుసరో ముఖ్యవివిధ 

సంతతులకంయెం గృతిమహాశాశ(తీంబు. 

క. గండితెగ్ చెరువుపాడగు 
ఖండింపనశించు వనము ఘనవృషప్టిమరు 

తాొండవముల గుడిగూలు న 

ఖండితీమై కావ్యమమరుం గలకాలంబుస్. 

Sans సకలకలువ, నివారణంబును, నుభోవిభ్రవ 

వ స కృతిరూపసం తానంబునంజోల సర్వాభీష్ట 



ట్ wT 
న ణి a 

శ్, 

పిధమాశజ్వాసమువో ధ్ర 1 

ఫలానా వ్రిసిదానంబగు నది భ వద్యంశ పుణ్యవంతులకు సుల 

భాంబగు ననియిట్లుబోధా౨బుధు లై న బుధులుస బేశించినవిని 

తథావిధి భవ్యకావ్యాధిపత్యీసంపానన కుతూపహలాథీనమాన 

లా ర్మ 

లలా 

0 బున, 

సురుచిరాప సంబ సూతు)వాధూ అన 
ఆలీ 

నోతుంసద్విన యాదిగుణస మేతు 

నెను గలచ్చక ఏందుని పౌతు)ని 

(శ్రీమాచిరాజు నృసింవామంతి) 

జాహితు)భూవరా స్థానపూజ్యుని దిమ్మ 

మంటి) ( బిరమూంబకు సుపుత్తు) 

ధన్యుననం తాభిఛాన సోదరు ప్ర 

భోదన కన 9జి భాగ్యవంతు 

లలిత కని తాక భాధుర్యు బకమ్ముణార్యు 

నన్ను బీలుపీంచి యు-దితొసనముననుంచి 

బాలకగుణించి తనమూూఖాబ్బమున మంగ 

పహపోసవమువురంగ నిట్లని యాసతిచ్చ. 

. సృజియించినాడను నేతురా' మేశ్వర 

వముహివముంబు 'బాండత్య మహీొమను మెజుయ 

గల్సించినాడన్ర భునులెన్నజావ్నాపీ 

మాహోత్ళ్యు కృతిసుథామధుర ఫణితి 

నిర్మి: 'చినాడవు నిర్జర భాష, చే 

శతేక ంబుభాస్క_ర స్వామికెలమి 



12 రామపీలానము, 

రచియించినాడవు రుచిరంబుగా నుభా 

వతరత్న మాలిక శినవ్ఫుని వేర 

రమ్యావి శ్వేశ్వరో దావారణనృసింవా 

దండకాదిస్తుతి బిబంథముల/ారి ర్చి 

సములలో “నుత మఖ్యాతి నవురినావు 

లలితగుణధుర్య యేనుగ లమ్మణార్య. 

శీ వారిజాసన వారీముఖూరవింద 
సార సారభాఘనఘన సారసాంద) 

పీటికాబంధుర సుగంధ విభవమథుక 

లలిత వ్యాుర్య యేనుగ లమ్ము ణార్య, 

గీ, ధీరులునుతింపనివ్పుడు మోరునేయు 

భాసురంబగు రామవిలాస కావ్య 

మంకితము సేయు మాచేరననను శీల 
ధరణినా చంద తారక స్టరముగాంగ 

ష్ అని యానతిచ్చి వాహన 
కనకాంబర రత్నఖచిత కంకణహారా 
ద్యనుపమ భూవణచందన 

సలాం వ దయనొసం ౫౯. 

PD ఇట్లు ప నం జేకొని సంతసిలియంత 
గ 

ర్థంగంబున 



పిధమా శ్వాసము. 18 

క. చేవాంశభవుడు గోపమ 

హేవల్లభు పయ రక. సు 

శ్రీవర్ణిల బతియగున టి 

భావించిన సింతకన్న భాగ్యమ:గం దః 

క. భాసురమగు కనకమునకు 

వాసనవలె గోపరాజవర్యుడు రసి-కా' 

నరు, డధినాయకు డై 

భాసిల్లమదీయక్ళతికి బాంజ్జులు మెచ్చ౯, 

వ. అని కండళి తొనందవ్శా దయుండనె భోజనందనా 

_ నందనపదారవిందనందన కృ తారశీలుండగు శ్రీవత్స వాయగో 
'పాలునకు సనా ననన ద్దికరంబుగా టీదీయవం శా 

నతారం బభివర్తి ౦ చెద 

నః క్రీవిక్టనాళి రాజీవమధ్యంబున 

బళ వించె విశ్వనిర్మ్యాతధాత 

యంభా జ భవ్రనకు సంభ్రవించెమరీ చి. 

యత నికింగశ్యపుం డవతరించెం 

గళ్యపబంవా్యాకుం గలిగాబ్బిహ్మాండదీ 

వకుండుత్రంయానుూర్తి భ్రాస్క రుండు 

వనజమితునకు నై వసతుండుదయిం చె 

ఫఘనుండువైవస్వత మనువుంగాం చె 

చతు నియ్యాకునృన్సని దద్వంశమునను 

ధగంగకుత్చుండు రఘువును దశరధుండు 



14 రామవిలాసము, 

జనన్నమొందిెరి యాచళస్యందనునకు 

"“రాముకుజనిం చె దిభువనరతుకుంను. 

వ. వతాదృశ మహావురువభూవితేంటెన నూర్యాన్వ 
యంబు సాగివంశ మనం గమంబుగం ప ల: అందుసం 

ఛభపించి, 

గీ. నవ్యాజాతీరమునకు భూవణమనంగ 

సీరులకిరవగు గుడిమెట్ల పురముద నకు 

రాజధానిగ సత్క_భాభోజ రాజు 

సాగివోత తమాభర్త జగతియేలె. 

క. ఆసాగి పోతన్భపతికి 

భూనురర తుకుడు మదరిపు తోసద బో 

వోసతుుడు నరసింహుడు 

భాస్కర తేజుడు జనించి పృజలనోోచన్, 

_ ఉ, ఆనరసింహూ భూపతిక వార్చ తి యామవతీశతుల్య తే 

జోనిధులళ్వినీతనయ సుందరులిడ్షగు గల్లి గి రాత్మజుల్ 
భూసుర కిరి, యో మనమమసోత హ్ న చంద్రుడున్ 
మానధనాగ )గణ్యుండ గుమా చన్భపాలుడు వంశవద్ధనుల్ = 

య, స్థీరభకి న్లుడ్మెట్టలోపల బ్యతిష్టిం చెన్సపాసింధు బం 

ధుర సౌధంబు నవిశ్వనాధు బర మాత్సున్ రాజనారాయణు౯ 

సురవంద్యూన్ బెజవాడయందునిలిపె౯ా సుళ్లోకధ్తకత 
కృరశీలుండగుమన్మపోతనృపుండే తీనాా(త్రుండేయన్న గళ 



న్, 

వ్ 

పిధమా శ్వాసను. 15 

మాచనృపాలుండు స నకలధ 

రా చక ఫిభరంబు బూని రాజుల రావ్రై 

(శ్రీచి కేశుని కృపచే 

నాచందస్థిరంయశనుు. లై నుతికెక్కెన్. 

. బంగారు పొదుకలుదొడు 

గంగా నడలేదు మాచ ఘనుపాదంబుల్ 

సంగర రంగజ తొహిత 

పుంగవళీర్ణముల నెల్లపుడు రాజిల్లున్, 

ఆమా చనృపతిసుతుండు మ 

హోమవా. జెజపోత నత మ్లూధీశ్వ్యరుండా 
(శ్రీ మంగుసుతులు జగన ఖి 

రాములు (శ్రీ తెలుగురాయ రామన నేందుల్. 

ఆరామ రా జేందు జాజిరంగం౦బున 

చె రిరాజులగెల్చి వారిచెత 
త i 

మదగబజకంఖాణ మాణిక్యగాణిక్య 

కన కాంబరము లుపాయనములంచె 

యా చక కేేణుల కభిమ'తార్థములిచ్చె 

బజలసంరశ్షీ ంచె భరతునట్లు 

తగవత్స వాయాఖ్య నగరం౦ంబునిజనినా 

నముజేసె నది కారణముగ సాగి 



[8] (పథమాశా(సము. INE 

గ్, పరమకల్యాణి నాగభూపాలు రాణి 

యమితగుణముల కుపష్పమాదస్పనశనియె 

థీరురారంగపేరుని దిప్పనృఫుని 

నతంయ ధర్మక మంబు న నవనియే లె, 

క్ల అమ్మాన వెందమానిని 

యు సింగభావరాగణిపుక్లైను 

నెమ్మిని. రెండవ సలీయగు 

ముమ్ముప్పకు జగ్గ రాజముఖ్యుండున్ష్గలి న్, 

వ. ఇందు. గృతిపళివర్ల వాత పాణి 

కు జేందునకు(బియానుజుండై న జగరా జాసంతతి క్ర ముంబు వరి 0 I. ta గా Ea 

చెద, 

గ్, వత్సవాయతిప్ప వసుమతీశశ్లీ ర 

జలధిచందు9డైన జగ్గన్న పతి 

యెల్ల మాంబయందు నించాదిదిక్సాల 

టు me సాధుహీతుల. 

ein | వారిదశ్వని భ తేజుడై న రాయపరాజు 
గ్యురత్న నిధి పెదకొండనృపతి 

గురుపూజకుడు పుట్టక నొండ భూపాలుండు 

క్రీ రామతుల్యుడు శేరకెౌెారి 

విజయోన్న తుడు సెదవెంకటక్లీ తిభర, 

విద్య(త్చియుండు చిన వెంకటాది 
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“రామవపిలాసము, 

ఐశ్వర్య శాలి పెదప్పలనృసమాళి 
ప్ర లు 

యతిదయాంభోధ్ధి చినప్పలన్న 

భవ్యవిశ్య్వంభ రా భారభారణని వుణ © 

భునభుజాబల విజితేదిగంతుల ధిక 

నిర్ణలస్వాంతు లత్యంత ఏతిమంతు 

లగుచువిఖ్యాతిగాంచిరి జగతియందు, 

ఉత్సావావృ త్రము. గుణనిధానమైన పుటకొండ శెరికిన౦ధ్యూ 
మణికిగేపమాంబకు నుమారుడైా జనించు బూ 

రణనమానబలుడు బూకి రాజు దానక రుడు కా 

రణకిరీటియంచు బుధులురాజులెంతురాతనిన్, 
= అొపిరాజుకుచూరులు భాగ్యనిధులు 

పలికి బొంకనిధన్యూలు బంధుహితులు 

నువ) సాదముఖుండు జగ్గసభుండు 
భక్రసులభుండు హానువున్నృపాలకుండ్షు. 

హనుమదూజానికినం 

దనులై బాపన్న జన నరనాధుడు రా 
మన పాలక వెంకటపతు 

శ 

_లనువారలు హాళిభుజంబులనదగిరి ధరక్షొ, 

వ, అందు, 

3 చొకిరా జేంద) సుతులు సౌభాగ పయుతులు 
ఘను లుసీంవోది నృ పుడు జగ్గ విభు(డును 
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నందుసింహోది )రాజు ఏఖ్యాతీం గాంచె 

శతంచిగజసింహామితేండని జనులువొగడ్ర 

మనునిభుండెన బౌప సృపమాళి! రెడవనందనుండు శ్రీ, 

త నయసమానమూా ర్తి సతీ తీది(జ భ_క్తీప రా యణుంకు స 

ది్భనయవివేకభూవణు(డు థిరుండుబంధుజ నప యుండు కాం 

చనగిరితుల్య తేజుండగు జగ్గనృవా లుందు పూజ్యుడుర్వరస్ , 

. బాపశౌెరికిదము QE పఎబలినట్ట్లి 

జగ్గరాజాబలంబున దిగజం౦ంబు. 
a) 

కకొజనంబుల పాొలింటి కల్పతరువు 

మాత%ివంతుండు నుతిశెశ్ళా జగతొియందు, 

: అత నిపుతులు వెంకన్న యధికబలు(డు 

శ్రీ)వానూఖింతు( డదికదపింహూ రాజ 

భాను లెంజుకు రాజన్న మా నషురుడూ 

పడ ద్రైణోడన్ఫగంవాుఃరా ణా నాకాలి, 

భా న్వనిధియగు వెంకటపతికిసుతులు 

లకీ స్ణానరస్న పెకుమాళ్ళు లలీతేమయా ర్తి 

జగ్ష రాజు నారాయణ జనపతియును 

వా ర్ట కెక్కిరి సకల భూవరులసభ్రల. 

, అందు జగ్గనృవాల స్పురందరునకు 

నందనులు సంభవించి రానండభున్వలు 

ఇంకటపతివ్నీ తీళుండు విప్రహితుంయు 

గృపహ్పభక్కుడు వేంక టకృన్న రాజు. 



బ్య రాబదువిలాసము. 

. నాధాయణ దేవ్రునికృప 

నారాయణభూవరునకు నారాయణ సే 
కాం షై వారూఢుం జైన పుతుండు 

ధీరుడు వెంకన్న ప్రబలెం దేజోనిధియె. 

ఒ “చానునమున నృప మౌాళికి నం 

దనుండగు వేంకటన రేందు) తనయులు నమరా 

ర్తునుండనందగు రాజన్న యు 
జ 

హనుమంతుండు జగ్గరాజు నతిఫ్పుణ్యాత్కుల్ . 

వ, అందు, 

హనుమంతేయ్యకు ముగ్గురు 

తనయులు వభవించి రధిక థై ర్యులు "లేవో 

దినమణి వెంకన్న యు శో 

భనచరితులు రామచంద) బలభదినృపుల్ 1 

వ, ఇన్విధంబునం బుట్టకొ"ండ మహీ మండలాఖండలుని 

వంశంబు విస్తరిల్లుచుండె, పటమట ఈ ఇకా లాలచందు ని 

సంతతి కగిమంబు వర్లి వరించెడ. 

6. మెరదసమానధిరుడన మేఘునితోం బ ఏతివచ్చు దాతనా' 

సారసమితే తేజుడనం జండజయంతే వసంతసుందనా 

కారుడనంగ వాసవున్నికెవడి భోగియనంగ నన్నిట 

. న్చేషవహించె వత్సవయ వేరనృపాలుడు రాజమా[క్రుడే. 

ఇ అవేరవభు సార్వభౌమునకు నారాంబామహా చేవికిన్ 

(శ్రీ సెద్దితీ తినాధుడ ప్పలధరితీ)భ రృయుకా గోనప్ప ఇ 



em 

పిధమాశ్యాసము. 21 

ధవాలుండును రాజభూమిపతియున్షిమ్మ క్ మాజాని ప్ర 

జ్ఞాపూష్ణండగుజగ్గరాజనుణియున్ జనించి రాత్నోద్భవుకా 

ళు వం కాలా 
యట య 

దాతలకుదాత యప్పలధరణివిభుండు 

మానధనమున, గురురాజు కోన రాజు 

'గ్నణపరోరానిధి రాయపత్రోణిభర్శ. 

నారితమ్ముుండు గాంభీర్య వారిరాళి 

తిమ్మరాజశిఖా మణి 'తేజరి శై 

నతేనికీరి నటించు కీ తాది) సేతు 

మధ్యప సృథ్యీశ్వరాస్థాన మంటపముల. 

( అ ఛభ్యాగతులకు మృష్టాన్న సత్ఫములిడు 

వీదల ల. బో౨)ది సేయు 

నభయంబొాన6గు సర ణాగతజనులకు 

బాభవ్మాణపతుంబు పడిలపణు చు 

ఏినయవివేకము ల్లనసొమ్ముగా నెంచు 

నుతులపోలిక సిడాశి)తులంబోచుః 

గొండెనముభైప్సీన కూళలగిశీంచు 

మనవి చెలించుం. గాదనక నెపుశు 

క సత్య మేపల్కు ధర్మమేసంగహించు 

ననుచుబుధులు నుతింప విఖ్యాతింగాంచె 

వత్పవయ వేరథారుణీశ్వరునిసుతుండు, 

రమ్యుగుణ శాలి శి)తిమ్మ రాజమౌళి. 
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i 

రానువిలాసము, 

. రణమువ గుర్శింపు రాతులబరిమాశ్చి 
వాసిగా నెరజర్ల నాకలోనం 

'బెద్దా వురంబున విణుదాంకోపురిలోన 

యవనపీరులం బరావాతులం జే సెం 

బృతిఘటించు న రేందగసుతుని వర్చమపషం్న షం 

దరుపతి చెంతే భూానరుల మెచ్చ. 

దూరుసునాట కతత కనమతే ) 

కుచియాపుమాస సూర్యుండ నంగ 

నంగవంగకళింగ చోళాది చేవ 

వసువుతీనాధ సభలలో వా ర్రకె క్క 

వశ్చవయ్యవేరథా రుణీశ్వరు వినుతుందు 
రమ్యగుణశాలి. (శ్రీతినా రాజని, 

బకుదాంకపురిని సుస్థిర ముగానిర్మిం చెం 

'చొలమున్నీ టివి బోటు చెరువ్రు 

తిరు పతివాల్మీక గిరినూలపల్లిని 

__ ఫలవృఉవనములు నిలిపజూల 

నృహరిగోవా తటాకనివ్నే వనములు 

ర్ మురుగా. బెద్దావురముననుని ఫో 

విశ్వనాధకపీంది విరచితశేవ ధ 

రరపిబంధము సోదరముగనంటె 

విప్పవంశప్ఫతివృలు "వఎలయంజేసె 

బుతుఏలనుగాం చె చె నీతి నిపుడమియే ఆ 
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వత్సవాయాన్వాయనునకు వన్నె దెచ్చె 

సా చ్చెంచేరయతివు శ్రన్యాలీశ్వరుండు. 

శ మవామ్మదువృీ తీవ శే సెఖ్టురు. డద్భుత ₹ ర్యథధైర్య దు 

ర్యారుండు మెచ్చి సెండియొర వాల్ దన కేలనొసంగు వేళ చై 

త్యారిసమానమూర్తి తీసవాస్తృముమిోదుగ నంటెవార్టిగం 

ఫీరుండునత్సవాయ కుల సేరయ తిమ్మ నృపాలుడున్న తీన్. 

. అతిమ్ము కౌరితేమ్ముడు 
చేతోజసమానమూారి చినజగ ధరి 

తీగీతలపతి స 

చేతో ధనహారియెన వొలువునంద నెన్. 

: పలుకులయందు వాణేముఖపద్శము సందు ముకుందు రాణి 

తీ నవ్య్చాదయాంబుజ: బునసు సుదర్శన పాణ బలోజ్యలద్భుజా 

గ్లళమున దుర్దుడారిభయ శారి కృసాణి వహీంవె ధన్యునిన్ 

సలలితయూారి, వతృవయజగ్గ నృ పాలు నుతింపళక్య మే, 

నత్సవయ పేర ఛారుణీశ్వరుని పుతు: 

డైన భ్రీ)తిమ్మన్భ పతికి దాననిధీకి 

రాయపపిభుగోపాల రాజు రామ 

చందు9లన సుతులుదయించి రింద సములు. 

నవ. అందు, 

గండరగండలాంఛను. డఖండిత భండన చండవిక మా 

ఖండల్జనందనుండు శళిఖండకిరీటి నుధాంశునుండలీ 



కుండరి రోజరాజ గజఘోటక పాంకురకీరి, పూరితా 
జాందు యు రాయపవ్నీతివరా.గణ్ శేనలరాజమాత్రుజే- 

నీ తేన ప్రతాపము నెరితార కాగహసమూా 

సాొమున కు సూర్యోోన, యంబుగాంగ6 

దనకృపారసము చాంధవజన శై రవ 

సంతతులకు. జంద%ి కాంటిగాలయ 

ననబిరుదంబు లుద్ధతశతు) హ ల్తేభ 
తతులకు సింవానాదములు గాలం 

దనపాదనఖెరేఖ వినముదుర్వీశ మూ 

ర్రములక్లుం బువ్వులదండ గాంగ 

గ్ సున జే జ. రాజాధి రాజ 

చాయ వేశ్యాభుజంగాది రఛ్యుబికుడ 

శాలిశీ)తిమృభూ పాల మూాళినుతుండు 

వత్ప్సవాయరాయపతు, మావల్ల భుండు. 

ము. ఘనశెెర్యంబునదుర్మా దాంధనృపులస్ ఖండిం చిసలీ,_రి సే 

శృైనయన్చీఠళ పురంబు ధరగ్హపరు డై యే లెన్నమస్తార్టులన్ 
అర ర్ | | మని చెన్టిమ్మునృ పాలు దడాయపమ హా నాధుండు భాగ్యోన్న తిన్ 

న శ్రీరామునకు గట్ట్రమూరున6 గట్టించె. 

గుళ్ళునుంటపములు గోపురములు 

సంథీరజిలతటాకయి దశ)వ్విం చెగ్భ 

హాస్థపురంబున సుస్థరముగ 6 



um పిథమాశ్యాసము. 25 

' బొలుపుగా వాలికి పురిగాండ కోటను 

ఫలభూజ వాటిక ల్పదిలపర చెం 

(బిన్ఫవ్యమగు వారిభ క్షి సుధోదయం 

బను మహాోక్సతిరత్న మందుకొనియె 

బేకుగలు మవావ దు జేగునదిము 

'ముళ్చ దగిన ఢమామోలు దెచ్చు ర్ ని ₹మె 

బగతులగు నారి గుండీయట్టిగులుకొన(గం 

దిమ్మనృసపురాయప క మాధీశ్యరుండు. 

చ, (పతిభాందనర్పు నత్సవయ రాయ నుహీశ్యరు చెతిషేతిచే 
వతీమహపిా హా మంబుచి.తేవమనవ చ్చుందనున్ హృద యా తరంబునన్ 

ధృ తినిమివంబునిల్బుకొను ధిరవిరోభుల నాజి మేథస 

త్క_కుశత సాధ్య మై మనసున రాజ జపదంబుననిల్బు[ గక్కునన్. 

నీ ద్ర దర్వాంధథయవన మస్తక ముల బురుజులు 

గట్టిం చెనమ్ముయ్య గట్టు చెంత ' 

లొంపకలోవలో గుంపులుగొనిపోర 

వచ్చినదొరల గర్వంబడం చె 

జెలగివో(టాజును చేపట్టి "రాఘవ 

రాజు దేశమునకు రాజుంజేసె 

శరభ రాడును గుహాంతర వాసుంగావించి 

_ యతనిగాడెంబు వీరన్నికి చ్చె 
గడుసు మన్నీల భృత్యులుగానొన రె 
చిగహోనుగహాంబ్య్ఞులు నెగడచేశా 



96 రామవిలాసము. 

వళ్సవయ తిమ్మభారుణీశ్వరునినుతు (డు 
రాజమా(కు(డె రాయప రాజే “రి, 

ము, సుల తాన్ శావాబవాద్దరబ్దులహాసన్ తోణీందు చేబూజ్యూ 

వీంగళమాదన్న బు ధేంద్రుచేతబహాుస త్కారంబులం బెన్ నటా 

బులుసాధింపలోలేని దుగ్గనిక రంబుల్ లీలవేగె ల్చె ది 

క్రులకీర్తు 'ల్యెలయించెరాయప మవోవ్షోణీశ్వరుండున్న తిక. 

మోంటక వాహినీ రూటకర్క_శ పార 

నీక సైనిక శిర శ్చేదకుండు ' 

రణరంగ విజ యేంది రాకరగ9వాణమం 

ew 

గళయోగ్య పటహళంఖస్వనుండు 

చంచలలోచనాజన మనోధనపహోరి 

సౌందర్యజితపంచ సాయకుండు 

ఫాలాతు. రాఘవ భార్లవపాగర్దాది 

శార్ముకవిచ్యా పిగల్భసముడు 

దృవిణ సామర్థ్య విఖ్యాతిరాజు రాజు 

భోగసుర రాజు సత్క_ళాభోజరాజు 

సరసతిమ్మవిభు క్షీ రజలధి రాజు 
భళి కెశ్లీ)వత్స వాయ నోపాలరాజు, 

న్ అవమాన వేంది మాాళికిం 

దమ్ముండన రామచంది ధరణీపతికిన్ 

గమ్మవిలుకానిత ండ్కి ( 

నిమ్ముహిలోం దారతవ్యు 'మెన్న౦దగునే. 



ర 

ప్రధ మాశ్వాస ము, ల 

. ధర్మము బూనండో గురుబుధద్విరతణ  మాచరింపడో 

దుర్జుదచి తవృత్తులగు దువ్షవిరోభుల నిగ హిం సడో 
— అవి ౮౦ 

నిర్భలకీరి లోకములనించండొ సర్వగుణాఖ రామునం 

తర్ముఖు రామ చంద” నరనాధ్ధుని రాముడన౧గం జెల్ల చే, 

. వత్సీనయ తిమ్ముననుమతీ వల్లభుఎకు 6 

- 

చనయుడై నట్టి రాయపధరణిపతికి 

రాణియెనీవునకు రమారమణికరఠణి 
రి గ్ర 

శుభగుణకదంబ రాణించ నూరమాంబ. 

. ఆరాయప నృప మాాభీకి 

సూరాంబకు, బుతు) లధిక శూరులుతిమ్మ 

త్యూరమణు(డు బలభద్ర ము 

హోరాజునుగల్లి రచ్యు 'తాంఛఘమువలనన్, 

వ అందగ జండు: 

అభిమాతంగాది వారిదంతీదంతులు 

| "భేను కాత రితోడ, దిరుగుందొడ ౧. 

గులపర్వతీంబు లగ్గలమైనబడలిక 

నడలంగమిగుల విశా )౦తింబాందెం 

బా తాళలో కాథిపతియెన శేపాహి 

సతికంఠథ కంఠ వోరతభాజింప 

నృద్ధక చృప రాజు వంచ్చునొప్పీక బాసి 

జ్ఞాతీదర్శ న కాంక్ష జలధి కేగి 
యా | 



“7 

రానుదిలానము. 

కలవారని తద) నాభాగనవావ భరతే 
రంతోదువ్యంత పృథుభ గీరధులమాడ్కి. 

ధన్యుండగు వత్సనయ తిమ్దుధకణివిభుండు 
భూమిభారంబు నిజభుజంబునవహీంప, 

a క రులతిముందబుద్దు లురగ(పభుండు న్న నుటిల [పచారుండా 

గిరులుమృదుత్యహీనములు శేవలతీవుగిడుం మో ణినాధుఃడీ 

విరసులపాందు చాలునని వేండుకంజేశి ధరాలశాంగి సు 

స్థేరగుణశాలి వక్సవయతిమ్మనృసాలు విలాసను వృఖున్, 
: విమతులువశ్చ వాయకుల వి్భాత తిమ్మన సాలు మండలా 

(గమునకు నాజిలో నెదురుగా. జనినిల్బీనవారు నూర్యిబిం 

a ల్ మహో 

త మరుచిసంపదన్ మెర సెద్యాదశ భాస్కరుల జగంబునన్* 

న త వత్సవయ రాజులు ధన్యులు వారిలో వలన్ 

దేజముంగాం చెం 'బెరన్ఫృపతిమ్యూమహీశ్వరు. డంతకన్న రా 

రాజయిమించె రాయపధ రావిభుండాయనకంకు వె భవ 

(భాజితుండయ్యాం దిమ్మానృపరత్నే ము రాజకిరీటశోభియె. 

3 ధరణీనాధ మహోపహోరబహా వేదం డాళిగండ సవ 

ద్య్యరసప్ప చృదగుచ్చుగంధ విలసడ్రానాంబు ధా రార్ష్రమై 

సిరికియ్య బాపయి. వత్స వాయకులజ క్రీతిమ్మరా జేందు)ఛా 

నరస సద్భవ నాంగనంబుదన కుకా 'సామంతసం'సే నేవ్యమై. 

స్ట భ్లోగముం టేజమున్సుకృతమున్నలముస నక బరు న్షవంబువి 

కాగమపూర్ల భావము మెహోవిభంబును గల్లిరతుణో 



ప)ధమా'శ్వాసము. £9 

ద్యోగిదిగీశ్యరాంశముల నుద్భువ ముంది Svat నా 

భాగువిరీతిం 8 రిమ్మనర పా లశిరోమణి భాగ్యసంపగ గన్. 

- రాజులుమెచ్చం బరాకోట సాధించి 

నరహరీ చేవ దుర్నుయవుడంచె 
గుదుక ,రనబావిణి శ కొటలగ్గలువట్టి 

er ప య నుర్వింగలిపె 

దుగరాజు మొద లన దొరలనుభాంగించి 

విశ్వంభరునియుస్థ విరతుంచేసెం 

దగబూసవాటి నీ తారామభూపాలు. 

డభిరులతింపగ విజయ .బుంగాంచె 

సరిసమతుయవనాధీశు చురగపతినిం 

గయ్యమునగాల్ఫె లోక విఖ్యాతి జెండ 

వత్సే వాయాన్గ యమునకు వన్నె దెచ్చె 

రాయన్ఫ పాలు ఫంలిమ్మురాజమొళి. 

హానివార పద్శజాంశళ భవుండై తగునేనుగులక్కుణార్యుచే 

సురచిరశ బభావరస శుంభ దలంకృతిమాధురీమనో 

హారమగు[చాపదీ సరిణయంబను నుత తేమ కావ్యమంటెసు 
స్థిరమగు క్ని సాంపెసలో్ళ దివ్చునృ పాలుండు ధర్భవజ్ధతిన్ 

నిధినితేపకటాక చేవగ్భవాముల్ని ర్భించా నుద్యద్ద యో 
దధి యెదినులంజో) 2 జటోడళశవుహోదానంబులుం జేసెనం. 

బుధిపర్యంతధరి తియేఆ బుధులన్నోపీ.0 చె సంపూర్త న. 

రగ్జధనుం డై నుతి క్కెవత్సవయతిమ్థు మ్యైపతీం(దుండిలన్. 



50. రామవిలాసము, 

bee Sean తారా 

త తిమతీియయ్యును జ్యోతి 

పష శ్రతీచుగునే రాతి)చంద్రసంగ తిదక్కన్ న 

ణ్ అమ్మ హో రాజు సోదరుండనఘమూరి_ 

వికంిమస్ఫూ రి రాణించే విశదకీ ర్తి 

యిందు9నకుం దము డన యు వేందు9నట్లు 

రమ్యుగుణ కాలి బలభద') రాజవకాళి. 

అదివిమ్హువు కీంక్ళమంై న వేళ 

నన్న యైనట్ట బలబచు9. డంత శ "ది 

కెమ్మురా జేందుగడగు చేశడముడ య్య 
ననగబలభ ద )రాజు విఖ్యాతిగాం చె. 

సౌష్టవజితేష పువ్చుచాపంబురూపంబు 

గవిమనోరధపూరి కరముకరము 

చంద్యపింబ పృభాసడనంబు వదనంబు 

స్మృతవిష్థు సత్కథా కేణివాణి 

శరణాగత ఆఏణ సదయంబు హృదయంబు 

గురునమస్కా_ర తత్స్పరముళిరము 

బహూ బౌంధ పాగ మాభరణంబు శరణంబు 

సురనదినిర్హుల స్ఫూర్తి కిం 

వక్స వాయ రాయపకుమావ లభోనకు 

నూరమాంబకు సుతుండై న సుందరునకు 



(పధవమా శ్వాసము. టె 

గలిత తేజః ప్రపూ ర్వదిక్క_ం౦దరునకు 

రవ్యుబల శ్ర రాజపురందరునకు, 

సీ ధర్ముతనూజుం డీధరణీపల్టికిజోడు 

బవరంబులోబాంకు పలుకందేనిం 

యలధనంజయు. డీవముహా రాజునకుసాటి 

శూరసాణికి చెన్నుంజూపందేని 

వారిణాంకుండీ గుణాకరునకు జతవచ్చు 

మేనగళంకంబు. బూనందేని 

కందర్చుడీనృ పాగ ణికి( దుల్యుండగు 

లలిననంగుండుగా కం జెలగా నేని 

సత్యశౌర్యయశోరూప సంపదలను 
౫గడవమురాజులుసములని నుడువందగునె. 

యనుచుబుధులెన్న వత్నవాయాన్యయమున (6 

బభనువిలసి్లై బలభద+) రాజశెరి, 

మ, అమితఖ్యా తిసమూల మెన కృతి దానం బెన్లి రా తార్డునీ 

యము (శ్రీ! గాముల వేర బద్యశతీకం బారూఢిసిర్మిం చెభో 

జనుహీజూనిగతీన్ బిసి సెస్తయగస యన్ కళకు జ్ర 

రశుణకొ (శి)బలభాగరాజు (వజలన్రవుంచె ధర్మ్శనితిన్. 

నుం లా కవ భం 

బల శె” ర్యార్థవ చండ శా సనుడు శుంభద్వరి రాజన్యమం 

డలవేదండ ఘుటామృగోండము నియాఢతేము(డత్వంత్రని 

క్పృలధై ర్యుండుదయి౦ చెరాయపమహీశస్వామి భా గోోన్న తి౯ : 



ల్ 

సః 

ల 

రామవిలానము. 

కాంతఠాకటాతు వీఠీణవట్స దములకుం 

దననదనంబు పదంబుగాంగ 
సూర దారి ద్యాంధ కారంబునకు(ద న 

వితరణంబిస కర Waa 

దుష్టారిజలధర సోమంబునకు, 

అను STEN 

విమ దేవు పదారవించంబులకు. దన 

సరసచిత్శమురవ్యు స" స 

రాజనిద్వశ్స భా నాట్యరంగములకు 

గలితేనిజర కి సునర_క్షిగాయ దస 

వశ్చినయబలభద భూవరునినుతుడు 
ప త గుణ శాలి రాయస రాజవకాలళి: 

కతు లెజోనలజూంల చల్లారు చో 

థా రాళమైనట్ట భూరి వారి 
యని గెలు నీరిచరాపుబను న నల్పగలువల 

నలరంగం శేయచో, దబజనై రి 
సరిపంధిభూవర పాణమారుతీము 

పాణ నేయు చో. బడగధారి 
చక్యనిమగల నచ్చురలకు౧౯ార్చువోం 

_ జూతుర్య మెటేంగిన సౌఖ్య కారి తా 

ఖలమడవిదారి భీముసంగరవిహోరి 
రోొప్పులమిటారి నాధుజనోప కారి 



[5] (ప్రథమాశ్వాసము, లలి ' 

ప్రాస్తుతివహిం చె రాయవరాజశౌెరి 

కరమునవసించు రంగుబంగకుకటారి, 

చ. శుకకలవహాంసబరక్థిబలసూదనరత్న సవర్షసింధు'బా 
హికమయుఖ దేశనంభవ సమిద్దహయంబుట నోలిదెచ్చికా 

నుకలికిదేశనాధులు మనుపితిమాను న వార్యశౌర్య తా 
రకరిపుతుల్యు వక్సవయరాయన్భపాలుని గొెలునెషపూడున్, 

మ, సర సాత్సున్ నిర తొన్న దాన కలనాసంతోవి,తానందభూ 
_సురపాళిన్ శుభ వాక్య మన రాజా సు 

స్టిరల శీ. శ సరివూర్లరమ్యభవకున్ (శ్రీవత్సవాయానర్థయా 
ము. రాయసరాజచందు”నిడగున్నల్మారు వర్తి ంపగన్' 

గీ రూపుననకాదు వికి మాటోపమునను | 

నమూధవుని గెల్చి విఖ్యాతమహిమంగాం చె 

బద నాయకవిజయంబు బదిలపణు చం 

చేశమున రాయపకు మాధీశ్వరుండు. 

6. కొండలువిండి సేయుదురు 'ఘోరరణంబునం జండవై రి వే 
దండమదంబులింక 'బెడిదంబుగ సింహరవంబొనర్తురు 

దండమృ గంది సంఘముల దర్బమణంతురనంతకౌర్య పా 
ర్థుండగు రాయపవిభుశిరోమణిక్రిన్ హితులైన సైనికుల్, 

ను (శ్రీవత్సవయవంశ సింధు రాకా సుధా 

-.. శరుండెన బలభది ధరణేపతికి 
సుతుండగు రాయపవ్గేణిభ్రర కు గొట్టు. 

ముక్కులసత్కుల ముఖ్యు. డయిన 



54 “రాణువిలానముం 

భగ వనృపాలుని పట్టి యౌ రాగమ్మ 

గారికింుట్లిరిఘునులు సుతులు 

భానుశశాంక వైశ్వానర తేజులు 
- - యా 

పద శ్రజపదా్ది మేభర్షసములు 

బాహుబల ఖాలి తీమ్మభూ పాలమాళి 

భోగబల వెరి బలభద) భూపశేె రి 

సూరివరి తేగుణతేతి స్తూరనృపతి 
ధర్భుసంవర్ణనులు మహోదాసభునులు. 

వ. అందు 

శా, ఉద్యద్భాను సమాన శేజుని ముసోయుద్ధకు మా పార్దనిన్ 

మాద్యడ్డిగ్గజ సారశో భితుని న "ఫీమాచలున్ 

విద్యాభోజుని రాయపపిభుసుతు౯ా - విస్తారసత్కీ రి, వె 

శద్యు౯ వెచ్చంగ వచ్చువత్ప్సవయవంశ (శేష్షుందిమ్ము(వ్రభన్ 

మ నాబ్లువ కృగిములుబూనని బవాసి దేవుండు 

బాహ్ఫుయు గ శ్రముగల. బలిషిరోధి 

ఫాల చేతు డుగాని భావభావారాతి - 

వేయికన్నులు తేని విబుధభర్త 

యేక చకిరథాంగ మెసంగని భానుండుం 

మృగలాంఛనుండుగాని తొగలవిందు 

పంచసంఖ్యాతీక బాణు(డెమోానాంకు 

దౌర్వాప్పి జెందని తో 



ప్రధ వాళత్ర్యాసము 3 లిఫ్ట్ 

బోధవిక )మాను([గ్రహభోగధామ 

దాన సౌందర్య గంభీర తాగుణముల 

వత్సవయ రాయపశ్నీ తీశరునిసుతుకు 

పాలితేబుథాళి తిమ్ముభూబాలమాాళి. 

డ్. చందనసన్ని ధిన్షరులు సౌరభవంతము లెనరీతిం చా 

రందజు దాత ఆ మెలంగిరందజు నంగరరంగశూరు ఆ 

రరిదరు భవ్య కావ్యవిదు నుతిశెక్కి ర వికిమూదిజా 
నందనుండైన తిమ్మునర నాధుని సన్ని ధిశున్న సజ్జనుబ్ . 

౬ 
ధీరులుసమ్ను తింప బహాంటేశలిపుల్ బహు చేశభావలు౯ా 

నా5కవిత్వసౌవ్రవ గసజ్ఞ తీయున్ దనసూతుస్తబుద్ధిచె 

నేరి చెవి = గ్యలన్ని టికి నిత్యవిభామణమైం మన యీవిచే 

భూరి రియశంబు గాం చెగుణపూజ్యుడు తిమ్మునృ పాలుడిమ్మైహిన్ 

క. ఆయనసోదరుండు నృసో 

పాయన మ తెభదానపరిమళసామ 

గీగియుతే భవన ద్వారుండ 

'చేయుండు బలభద 9) రాజ శఖరుడల రె౯. 

నీ. హరిపదాంబుజ నిరంతరభో నీ రాజు 

నెంచి రుకాాంగదు నెంచవలయు 

సక లవ ద్యాబోధ సాముగిరి సి రాజు 

Oe OE నెంచవల యు 

శాత్రవగర్య భంజన యు క్రిీనీరాజు 

చెంచి యిందగితనూజు సళ కప 



లిం “రావువిలాసనముూ, 

జండఇాసనగుణార్ణవమున స్రాజు 

నెంచిసుగివుని నెంచవలయు 

౫ లితగుణవంతులకు నగ) గణ్యుండధిక 

పుణ్యుడీనరనాధవలేణ్యున(డను చు 

బుధులు మెత్తురు బలభద)) భూవ రేందు) 

రాయపనుహీశసాగర రాజచందు), 

ఉ. వై రిగజాంకుశంబు గుణవద్దజసంతతికెల్లం గొంగుబం ' 

గారము బంధుకోటికినుఖం బుగ నబ్బినపెన్ని ధానమం 

భోరుహూనాభభ కికిని బుష్టినయుల్లు విలాగసంవదన్. 

మారుడురాయపపిభుకు మారుడుసూరన్మ పాలు జెన్న గన్, 

గీ, రాఘవాంబకు రాయప రాజిమణికి 

దనయుడై నట్టి (శ్రీతిమ్ముధరణిపతికిం 

బుతుిడుడయించె జ గపతిభూపమాాలి 

నాను దేనాంశమున వంశవర్షనుండు. 

చ. వినంగనలేనికుండలిని ఏడొ(_నియించుకయున్ జలింపజా 
లనిగిరులన్హసించిగ తులన్న హు మాంద్య ముబూనుదంతుల౯ 

గొనకొనిరో సివృద్ధ కిటి కారుల పై యమరాగమేదిమే 

 దినివరియించె (శ్రీజగపతిక్నీ తినాధు కుమారువున్నధున్, 

ఈ భూమిఫలీంచచె బంధువ్రులపొల్పగుకోరికితొోడ భూసుగ 

సోమముసంత్రసిల్లై బలసూదనముఖ్య సువర్యకోటితో 
శూమముజారెవైరి నృవగర్వముతోడ భళీశెసన్ను త 
స్తే మభుజోన్నతిన్ జగ పతిశంభుచందు9ండు రాజ్య మేలగన్, 



పిధమాశ్యాసము. 

. కన్నుల నుగాంధ కారంబువ లెమ్మి 

గట్టపుట్రలు చెట్లు గాననీదు 

కజకుగు త్తీపుంగా) త్త గడుసుసంకిలిజో డు 

హ త్తినగతి హజ్జలాడనీగు 

సావ్రలదాళం బమర్చినమాడ్క్హి బంధించి 

"వేముల మురలాలింపసీదు 

లలీనాటియున్న గుంజెలలోని గాలమై 

యూర్వ్పుసపడలింప 'నోపసీదు 

వత్సేవయ జగపతిమహాననువుతీశ 
విజయభాటీసమా టీక విజిత ముఖ్య 

జాఫరలిఖానమానస స్తంభవపి 
గల్భరూఢ భయా -వేశగాఢతవుము, 

3 యవన కాం తాముఖా స్టాస క్త మధునుడ 

రాగాతపంబులురహీందొలంగె 

బిబ్పీలవలిగబ్బి గుబ్బగుబ్బలుల'పై. 

గ౦ముద్తకపిపుదుమూార ములణగె 

'బారసీక కృశోదరీరమ్యులోచన 

కువలయంబుల వానగురియ (జ్ చ్చె 

మధు పాయిరిపువభూ మధురక భఛాపీక 

స్వరసంతతులకువి శాంత్రియొదనె 

గరుడగంధర్వకిన్నర ఖ చరముఖ్య 

నిబుధసంస్తుత్యసాహసవిజయకలిత 



ts oa రామువిలొసము, 

నత్నవయజగ పతి మహావసుమతీశ 

రణఘనాగమఘన నీజ్బంభ ణమువలన, 

మొగమునగుల్ము.ఫీర రసమోహన కాంతీయు 'ధెర్భలక్నీ క 

మగుజి గజొ ముభూరిసమ దారివ్యా డాయుధ భ ఏ నిల్రసోభుజూ 

యుగ త సట వలపోజయలథయ్మ్యువ  దించేనా బిలో 

జగపతి థారుణీరమణ కౌరినిసత్పనయాన న(యోన యున్, 

. జగపతి రాజసీింహకర సంభృత ఖడ్గ్షసుటోద్భ వ్రండుసాం 

వుగపర వాహినిశ్యర సముత్క్లటజీవన మెగ గోంలిన 

కై 

ర్పుగ ఘన రాజన్థుండ లవఠరోధమువేసిన జాపకల్లివిం . 

ధ్యగిరినినామ వమ. ఏనట్టుగనుం చజిగస్టతేం INE, 

సాశేతస్టరరత్న సౌధ పార్య్వన్థిత 

సురభూజ వా టి ఇాంతరను భాస 

రోరాజతీర చిం తారత్న నృవాచంద) 

“కాంతశిలాతీలక లితీకువల 

పర్యంకజానకీభామావినోదిని 

ఫి రాషువునిమనో వాకిజమున 
భావఏంచివూజలు గావించిశే సివించి 

పులకిత్ గాతు)డై పూర్త మోన 

బామ్బబీందుస్థగిత నేత వ పద్ముండగుచు 

బ్రత్యహము కాకు సేయు 
నా్రరాఘవభ క్రజనా గ)గణ్యుం 

డన జగ పతి రాజువిఖ్యాతింగాంచె, 
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పదములు? గీర నల్ రుచిరపద్యశతంబులురాగ మా లికల్ 

మృదుపదడండ కంబులు సమిద్ధ గతిన )చియించికా మితే 

ప్రదునకుభద శె లరఘుభర, కుం గానుకగానావంగెనా 

(తిదళశులు మెచ్చగాజ గపతి(పభుచందు)ండుభ కి సెంపున౯. 

ఫ్రణ్యగవత్సవయాన్యయాం భోధి చందుం 

_డెనజగ పతినృపతి యర్థాంగలయ్ము క 

యుభయకులకీ ర్రిసంధాయిళుభ' చరిత 

యలరు నీతమ్మూశిరులవేం గలిమికొమ్మై. 

దవాయంలి కైవడి రమణుని సేవించే 

రుక్సిణివ లెభాగ్య భాఢిగాంచే 

ననసూయపోలిక నన్ని నోములునోచె 

వాణిరితిం బవిత) వాణియ య్యె 

వినత చందంబున వినుతశీలము.బూనె 

రోహిణికరణిసదుచివహించె 

భూ బేవిమాడ్కిసాంపుగందాల్మిచేమించె 

“మితసూ__నెరపెడు సమితిభాతి 

నన్న దానములిడె విశాలావ్స భంగి 

భూప్ర)జలంగల్పలతవో లెబో)ది సేసె 

దంతులురి రామభూవరో _త్రమునిపుకి” 

ఖ్యాతేసద్లుణని కురంబ నీత్రమాంబ. 

శా, సీతాదేవికి సాటియనసతికిన్ సీతమ్మకున్ విక్రమ 
ఖాతిన్ రాఘవతుల్యు(డాజగ పతికాభ ర్తకున్నుతుండై 



£0 'రావువి లాసము, 

చేతోజాతనమానమూరి , జనియిం చే నాసవాంశంబు నన్. 

శ్రీ కిమ్మపిభు సార్వభౌముడు ధశానీమంతినీకాంతు 2. 

వా, "దేవబావా భక, కిన్సహమూ విచ్వేవీకు మాజాని సే 

నావారాళీకి మందిరాది) గుణరత్న "కేశి కాధాగము 

క్యీవామాత్షీకిశోభ నాశయముదోర్వి శాంతికి న్చాపు వి 

ద్యావి తృంబుల రాళితిమ్దునృపుం డేతన్నాతృండే యన్న గన్. 

ఉ. కలము సర్వలోకనురసంఘని కేతనమైన మేరువే 

సాలముయాచకాభిమత సంపధలిచ్చుసుపర్వభూజ మే 
శీలముసజ్జనో పకృతి నేయగజాలు చరిత్రమే నహీ 

పాలుడులోకరంజన 'కృపాలుడు తిమ శ్రన్ఫపాబు డేభువిన్. 

. సిరిగందవబన డావి విరివినొందినఠీవి 

మవ్వంపుగొజ్జంగివు శ్య నీట 
జలువజొబ్బిలురీతిదలువల చెవియందు . 

తళతళ వన్నెల "వెలయు భాతి 

జిలికికడాని చుడికి జగాజిగిమాడి. 

మోరి చీనావంచదారపాన 

కమున(దియ్య(దనంబుకశై వడి దలపుమా - 

నికమునాసంబు నెగడుకరణ్. ' 

వత్సవయతివు భూ పాలవరునియందు 

బండి తాళితపర కవిపక్షు, పాత 

గంణముసహాజంబుగాగ చాగుగరచించె 

ధర్మ ని రారణగుణశాలితమ్మిచూలి. 

tio 
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చ. ఘనుని స సృజించి వెండియు క గల్ప మహీకువా కామ భేనులస్ 

మొనసిసృ జించికర్ల శిబిముఖ్యుల నెల్ల సృజిఎచిప్రోడమొ 

వనజ కం డువత్సవయ్ల వంశ మునందు సృజిం చెనేర్పు నకా 

ఘన ౫రనిత్యదానగుణగ ణ్యునిం దిమ్మునృ్ఫపాగ )గణ్యు5న్ 

గ్ అసుర బాణా దుంలకునున వాది”తతికి 

మణీయు శ లాదు)లకు పాచ్చుమహిమగాం చె 

వచ్సవయతిమ్ము జగ తీశ్యరునిమహీతే 

వితరణద్యుతిధీర తావిలసనములు, 

వొ, బాలామన్ముధ వత్సవాయకులళుంభ్టిప పడ్ డాతీమ్మభూా 

పాలుండాళి త నూరి సంఘ ములకున్ బల్లారు తాని ద్చు మేల్ 

శాలూలుం గన కాంబంబులును భూషారత్న సద్య స్తువుల్ 

లీలన్కోములు వేయుగల్లు ఫణియున్ లెక్కింపగాసేెర్చు నే. 

ఉ. వేలకువె ల్లీలేని వావి _తపురాసులు గోసహస్యాముల్ 

మేలగురత్న హారములు మిక్కిలీనామ్డులుం చాబకీలునా 

లూలుగు జాలు నందలములున్ భువనోన షతభోగముల్ నగా 

రాసులుగభైం దిమ్మన్భపుర త్న ము వాొపున రాచవారికిన్. 

&. శ్రీయుతుడై నుహాపురువ శేఖరుడై . పిియదారపుశ్ర డీ 

టా నృృపస మర్చిత సె ంధవగంధ సింధుకో 

పాయనపూర్షుండై సిరికిం ఇా )పయివక్సేవ యాన్వ దదూర్ష వా 

'తయుద్రుతిమ భావర వచేణ్యుకు రాజ్యము లేలుగావుతేన్, 

Le 



యమ్ ల 'ఆ"వువిలానము, 

మానంబియ్యు,. ఇమసహో రాజులయిన గోపాలరాజ నాను 
చండ )న రేంద్ఫులసంతీ తిక) మంబు ,వర్శించెన, 

క. నూరపమహీపతియు నీ 
“తొరామన ఫనొాలమణియు దొాసఘనుణసొ 

ఫీ9 రాన చంది రాజును 

ధీరులుగోపాల రాజ దే వేందినుతుల్. 
వ వివిధార్జిసక లార్థవితరణదమయులు 

తపనకుమూరుండీ ధర ణిపణియు 
సత్య వాక్యపితిష్టాపనాచార్యులు 

ధర్భసుతుండు నిద్దరణిపగియు 
సంగరరంగపిళ _స్త శౌ ర్యాధికుల్ 

దారకారియును నిద్ధరణిపతియు 
ద రుణీ మణీవునోవార భూపశాలులు 

వీరివింటి జొ దునిస్టరణేపవియు 
ననుచుందనగుణసంపద లనుదినంబు 

పాఠ కులువర్షనము సేయంబిభవహించె 
భాగ్యనిధివత్సవాయ గోపాలరాజ 

నందనుడు సూరరాజపురందరుండు. | 

శ ఆసూరప్రభుమాళిపు తుడు మహోదాగుండుళూరుండువి 
ద్యాసర్వజ్ఞుండు బంధుసమ్మతుడు మేధా దేవన తామంత్రినా 
రీసూనాస్తు)డు బ్రస్తుతింప గదగున్ శీ) రాజగో వాలుడు 
ల్లాసప్వోోజ్యల మానసాంబుజుడు లీలామాననుండుర్యరన్ : 
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సీతియుతులు సీతారామ సృ పునినుతులు 

ఫఘునుడు సూరపరాజు వేంక టవిభుండు 

జగ రాజునుహారివార, జలజసంభ 

వాంశజనితులుబంధు జనానువుతులు, 

ఉ. అందుస్పరందరాశ్ళగిరి జేశ్వర చందనకుంద తారకా 

బృందసమానకీరి, రిసువిభీవుణపొరువ శాలిేవకీ 

, నందనవందన వీతధనంజయుడంబురహోేదరప భా 

సుంధరమూ ర్రివక్సవయనూరనృపాలుకు శాజమా(తుడే, 

ఉ. వేంకట శెలనా మని విష్ణుని భూరికృ పాంబు ధిన్ మన; 

సంకజసీమనిల్సిద్భ ఢ భక్తి నిపూజలు సేయుభన్యుని 

శృంకుని మంద హోసవిలసన్నుఖపద్నునిమెచ్చవచు ఎకి 

-వంకటరా 5 శేఖరుని విశుగతనత్సవ యాన యోశ మున్ 

ఉం అగ్గలమైనయుద్ద దురహంకృతిచే నెదిరించు పెరులన్. 

దిగ్గుననుగ్లు శర గల ధీరులకగగిసరుండు కేద్ద యన్ 

చెగ్గలి చేడు చున్న రణభీరుల బోఎచుదయావ యోధిశీ) 

జగన శ్వరుండతనిసాటి ధనంజయు జెంతీతలం పగన్, 

మ. అరటదుః 

మ, నునుడౌసూర్యనృపాల శేఖరునకు౯గాంఫీర్యర త్నా కరుల్ 

దనయుజ్ధన్యులుసంభవించిరి దయాదాశ్నీ ణ్యసంళో భితుల్ 

వినయ నిధి జోగి రాజమణి యు కా విఖ్యాత సౌందర్భనూ 

తేనమోసాంకుడనంగసాంఫమురు నీతొ రామరా జేం[దు దున్, 
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వీ అందు, 

ఉ. దాతేలలోన మేటి హిమథాముడు సోమునికన్న గల్పభూ 

జాతేము పెద్దచం[దసుర శాఖలక న్నను మేలుబంతిరా 

ధాశేనయుండు రాజవిబుధదు)మకస్పలకస్న దానని 

ఖాాతుడ. వర యలు న న వాల కో పంన్ , 

ఉ. రాజులలోన చేజమునరాజలు. జాణకవిత్వవిద్యచే 

భోజుడు పాలి తా౦ధిశకభోజకలాట కళింగవంగ కాం 

భోజుడుమండహోసరసపోవిత భావితభూపి. తాననాం 

భోజుడు వత్స వాయకులపూజ్యుడు జోగిన్ఫపాలుడెన్న గన్. 

గీ. ఈగిరాజుకన్ను పాచ్చనగావచ్చు 

_జొగిరాజుకన్న బుద్ధిశాలి. 

భో 'రాజుకన్న భుననంబులో నెన్ని. 

చూడవక్స చాయ జోగి రాజు, 

క. వాలిచ్చు కామధేనున్ర 

పూ లెప్పుకుని చ్చు గల్బభూజము సొమ్ముల్ 
శాలూలు వేలకొలది వ 

రాలుగుజాలిచ్చు జ గిలా న. డిలన్, 

శా, ఏరాశేససరుడై జై ప్ర)తాపనిధియె విద్వజ్ఞనస్తుత్యు డై. 

పారావారగభీరుడై తా ల కాకుం 

సూర మా పతిపుతుడై. మహిమచేసాంపొందుధన్యూండునీ 

తారానుత్నీతినాధ శేఖరుడు నీ ను తా రామతుల్యుండిలన్. 



పంధనూశ్వాసము. శీర్ 

క, జగ దేకవిరుం డితీడని 

జగములువర్లింప ఛై ర్యఖె "ర్య పౌ”ఢిన్ 

బాగడిహసించెన్ఫలి రా 

జిగిమిగులగ వచ్చ నాయ నీకన్న మహీక్ . 

ర్, స 

రన్నకుసుతుడైన జి వోగిరా జేందు మ 

సన్ను త చరితులుగుణసం 

పన్నులు సూరనరనసాథ బలభద్యవృ పుల్. 

ఉ. భోగముసాఖ్యమున్థ్రృతియుఫు: ణ్యమువై భవమున్ది నిరాయు్ఫన్ 

శ్రీ) గురుభ_ కియున్యశేము జె.) ము మేఘన నల్లి: మణో 

దగ నమన సుతులతో సంతో ఉభయ నాళ 

జోగిన్ఫపాబునంద నుడు సూరప రాజు నుహోన్న తస్థికిన్ . 

ఉ. ధాతకుసాటి విద్యల బుధస్తుతవికికయు క్రి చేతమాం 

ధాతకుసాటి యివి జలదాతకు సాటి సుశీ ర్తిచేనిశా 

నేతకుసాటియె తగిన చేర్చరిమె బలబది రాజుని 

ఖ్యాతివహించె నార మునుజాధిపతుల్లన భాగ్యమెన్న గన్. 

వు, వినయో వే మ త 

వునుడౌ వేంకటకృష్ణుకున్ సులలి తొ శారుండున వీశన్న యున్ 

వినబోగిపభు చం (దుడున్ సుకృతియా శ్రీసూర్య రాజేందుడున్ 

వనజా కాకు చతుర్భుజంబులగ లిన్ వర్గిల్లిర భ్యున్న కిన్ _ 

సత్ స్లుపూజాభి సర్థిష్షుండు సంగా౨మ 

'న్దుండు చేంకట కృవఫు ఫఘునుడు 
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నున్నెవిభాలుడాపన్న రక్ష కుయునం 

పన్న “సీ ఖయంయ వీ 

భోగ చే వేందుY డ భ్యాగశన్గుముఖుర్యి 

వాగీశ తుల్యుండు జోషి 

చాజీ న'బాంధ వ తేజుండు సళ్కే_భా 

భోజుండునూస రాజ ము 

వత్సనయ వేంకట కీ తీశ్వరుని సుతులు 

భుననసమ్మతే చరెతులు ప్రుణగ్యానుతులు 

వార్త శెక్కిరిసకల భూవరసభాంతి 

రములవీగ్వజ్ఞనంబంలు బ్గస్తుతింప, 

గీ. రామచంద) మహీ సాల రిశ్నమునకు 

నుతులుగో పాల కృవ్వభూూ పతియుంబిక 

రాజమాళియు రఘునాధ రాజనంగ 

డాలవిఖ్యాతిగాంచిరి సభలలోన, 
ర గో పాల కృష్టభూపలతి 

నోపాలస్వామికృపను గుణసాగరుండై 

ద్పించె సాధుజనర 

తాపారీణపభొవ సొమాజ్యముసన్, 

శా. శీ) కాం తాంఘిిసరోజభ క్రినిధిమొ (లీవ 

.శ్లోకుండె బహుధర్య్మకార్యపరు[ జె సుజే 
క్ రాశా చండిసమాన క్ర ర యుతుండై. రొ 

లోకుల చ్చ హె చ్చెజేరళ్ళ పుండుల్లోక 



గ్ 

పొధ మాశ్వాసము, aT 

అగ 9)జన్నులయందు నిజాగ)జనూ 

లందూంకడుసముదు౨..డ చేరుంచెంచెనార 

రామ చంద న గేందు) గారాపునుతుండు 

రవమ్యుగుణ ఖాలీ రఘునాధ రాజమాళి. 

“లదు ధాతివిభునకు 

బుతు) లిద్దరు తి)భువనాగ్భ్యుతే చరితు) 

లందుంబెగ వేంకటా9ది రణార్జనుండు 

విష్ణ్టుసమవికముండు చిన వేంకటాది. 

వరభఘా పాలమాళికిరటీయత నూజు. 

డైన చినజగ్గనృపతికి సూనుడగుచుం 
శీరుగాంచను దవముతాత వేరుపూని 

వేరభూపతి వితరణ సౌరళా ఖ. 

. ఆవేరపిభునందనుండు రిపుబాహాగర్వ నిర్వాపణ 

వ్యాపా రాభిరతుండు గ ర్త స 

టోపవెపకనిత్యదాన మహిమా ఢ్యుండాదిగ ర్ఫేశస్ట్రుం 

డాపూర్లన్లిరకీ ర్తి రి జగ్గవసు ధా ధ్యకుండుద అడిలన్ = 

* అదె శ్రీ చేరరాజచందూిని సంతేతికగముంబు. అలుమోాడ 6 

సుద వెంకటపతిరాజు సంతతి[కమం బెట్టిదనిన. 

కద వేంకట భూవరునకు 

సుదతీమణియెల్లమకును శూరవ రేణ్యం 

డుదయించెం బుతూోండుజగ 

దిగదితుఃడు వీన బాపి రాజు కేజమువెలయన్. 
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కులం « 

శావమువిలాసము, 

ప్రకటయశుండ గు విన బాౌపరాజసుతులు 

రామభూపాలుండును నెంక టభూమిపతీయు 

బాపిరాజునుశాశ్యతి భాగ్యనిథులు 

వారలకు వారలేసాజి వసుధలోన,. 

పుణ్యమతిచిన నవనెంకట భూవరునకు 

శుభ చరిత్యముమ్మప ప్పకు సుతుండుపుక్సై 

శఇతుంచుర్వర్షపర్వత ఇాంతిహతు 

చాతిశత కో టిజగ రా వేందు9ండనం౫. 

ఇ జ గన్ఫపుసుతుల్ వెంకటజన పతియును 

ఘనుడు మంగ ళగిి రాజు పినయళశాలి 

బౌజ్జ వెంకన్న యును గృప్పభూభుజుంకు 

బాలవినకరి ణాంచిరి జగములోన, 

వ, అందు, 

వడిగల గుకంపుళాతుల 

బొడి వైను గోపాంరాజవుంగ వునెదుటన్ 
గదువేరుగాంచె నళిక 

న్షిడివ లె వేంకటవిభుండు వర శే ర్యమునన్, 

వికిమాక్కుండె సాహసవిభవయు క్రి | 

ధరణి నెండవకర్తుండె దానశ క్రి 

_విజయుండే కృవ్ణచరణారవిందథ కి 

జగన ఎను నెంకటతుమా జానిభళి 5, 



(పథ మా శ్వాసము, జలే, 

చ ,పులిగనునొన్న జింక గమిపోల్కి మనో ధి యకంకి తాం గు లె 

తొలంగసదు రాహవతీ తిని దుష్టవిరోధివరూధినీపతుల్ 

బలవద హీ ౦ద9సన్ని భ కృపాణభయంకరవత్స వా యమం, 

గథగిరి రాజపుంగవుని గాంచి నిరస,సముస ధర్న ల. 

బూజు వెంకన్న గారికి నిజ్ఞగ మున 

ర యగుశె"ర్యశాలి కరీటియొకండు 

నో రిపుగజ శకేసరికిని 

పూ ర్త "సే కుుంజెసాథిసంగా / మవమువుహిమ, 

భాగ సృసహితులు మె కటపభునిసుతులు 

జగ న్నా ధధరణీశ శేఖురుండు 

ఘనుడువెంకటపతియు. వెంకటపతియన 

బరగు పెరుమాళ్ళ రాజును బా ఢమతుబు, 

వ. అందును 

5 వ్యాఘే ంశ్వరస్యామి. వరదుడె డై కృపతోడం 

దోడమాటాడునేపో )వతోడ 
మాఖూ: దళపద్మనీలాబ్దకోటుల ' 

“హరునిబూజంచ సే ధరణిభ ర్వ 

, మృష్టాః న్నసతే "ంబులిక్య రపి9తిగాం 

గ ల్సీం పె నెరాజు కాధితోన 

గకార సంఘుములిచ్చి దేశాధి 

పతులుగే సెవింతు శేభాగ్యవంతు 



తడ బీకరారంంీ లాహినిలయనుు 
వా 
౨. 

. శ భ్ ళా | స 

. పగి 
అ వచ ల ళుళుతన ఆంటి టి టిల్ dB an క్స్ అరు ఇడ 

0 భశేనువిలాసము. 
+ క + 

న 
మ 

నతడు పితిదినవిహిత దానాదికంబు 

పూరసముదయసం యోగ భూరివ 

శార్న వుడు వేంళటవీ.తందా సుక సుతుడు 

ఫొగడందగు వశ్చవయ జగభూవరుండు. 

er | పకిపూర్తజలపద్యప దాక రంబులుం 

ద9వించె 'బెక్కులు తగిన యెడల 

'యోజనవిసారయతే బహూ ఫలవృతు 

వాటికల్నిర్మిం చె నసుథ నెల్ల 

అలిసదావృక్సి గొల్ల లమామిడాడలో 

నిల్పితె తెరి కులను నెమ్మింబో)చె 

రాజమ ే ందిపురంబుస ద్వాదశీ 

భోజనసతింబు బొంక పటి చె 

మజీయును బులైేటికు రిలో మంటపములు 

నోపురంబులు శివ్రునకు క. 

నక లభోగేపచారముల్ఫంభఘటించె 

ధన్యుండగు ఐత్సనయజగ్గధరణివిభుండు. 

ఉ. సాహసవీకిమార్కుండని సర్వనృ పాలురుబస్తుతింప ను 

తావాము(బూనికార్యములు జక్క_గదిద్దినిజముచేత స 

ద్యావానభూవణాంబరసువస్తుతతుల్బవామానమండా "స్తే. 
| పాహినుతింపంావలె సహ(స్రముఖంబుల జగ్గభూవరున్ . 

చ. కవికులసార్వభౌముండనంగాందగు నేనుగలక్మణా రుచే 

(థువ చరిత ప్రబంధము బుథుల్వినుతింవంగ నందిభోగ భు 
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గ్భవనమవహోసను ఖానుభనకారణమైనయశంబుగాంచె వా 

సవప్భ వుండు వత్సనయ జగ నృ వాలుండు సద్గుణ 5న న్న ర 

4 ఇలనుశ్తా స్తో) కృమగు ధర్మ మెంకీకలుగు 

నంతీయును సంగ హించి మహాధనంబు 

పుగొది నుగాాణములనించి పపలపబణ చె 

జగ్గ కే రికి సాటియ జగతి నృపులు 

. కడలి పెనువలునందాల్చిన 

పుడమికి నొడయుండగు తివ్యాభూపతిశెపుడున్ 

గుడిభుజ మై వ_ర్తించెను 

గడుథన్యుండు జగ్గ రాజు ఫఘన భా గ్యమునక 

బుద్ధిని రూపసౌష్టవపిభూతిస సమృద్ధిని మం[తనితిసం 

సెద్దస్ దండితోస ముండు ేషువిత్ సముండంబుకోక్తులన్ 

యుద్ధని కూఢిపార్ధసముండూర్డి! ర్త వహ్ హించమేల్భళీ 

ంబద్ధగుణుందు తత త్రీందుడు కారణజన్నుడెమ్మహిక్ . 

వ. అతని సోదగుండు. 

బంధుసము(దుండు జలబలళభ (దండు 

విజ్ఞాననిలయుండు విదితన యుడు 

గురుభకి ఫూర్చుండు వరదానకర్లుంకు 

విబుధర శు ణవతికా విమలకీ ర్తి 

-ఖీమువీ.ఫణిరాజు కామినీనతి రాజు 

స డ్ సుస్టి రా యుర్వ్యృస్ధసూ తుబుద్ధి 



యఖలార వేది విధ్యావినోది 

యనుచు బుధ రాజ బాంధవు లనుదినంబు 

దనగుణంబులు వరింపధరణయిలె 

వత్సేనయ వె.కటకు మావరుని సుతుండు 

పిణుతరుచిహేళి పెరుమాళ్ళ రాజమాెొళి, 

. వత్సవాయ జగన్నా థవసుమతీళు 

ననుగు పటపుదెవియ యకిశయిల 
రు న ల 

హికి సిరివలపహారునకుగి ఏ జవోఅె 

రమ్యసన్లుణనికురంబ రంగమాంబ, 

ఆరంగమాంబామహో జేవికని వన్స్ 

వయ జగన్నాధ భూవల్ల భునకు 
వెంక శేశ్వర కృ పావిభవంబుచే సంభ 

వించికినుతులు పివీణమతులు 

. వినుత వాకృణి రాజు వెంకటపతిరాజు 

రారాజు వెంక టరామరాజు 

పండితే ప పండి తంద్భ స్తోత ) పాతిమహా ధైర్య 

గిరిరాజు వెంక టకృప్తరాజు 

(1 జు అబ్ ను Nl | బ్ర)ిహ్థూవిష్టును వాశ్వర సృతిమలనంగ 

నలవసంతజయంత సుందరులనంగ 



డగినపుణ్యులు మాన వత మశరణ్యు 

శాన శానసునులు. 

వ. అం దగజు౧డు, 

ద. కరుణకు. బాదు విమ్షపదకంజయుగసి స్ట భక్షే కాశ్ఫయం 

బు రుతరసీతికి నిడిడి యూర్టితకీ 3 రికి పట్టుగొమ్మ భూ 

సురులకు వజ్ర)పండరము క్రోభానసంప పవ కెల్బ( ేళినుం 

దిరము భ భీ రెవెంకటపతి పిభురత్న ము రాజమా(త్రుడే. 

ఆహ ఆయన సోడరుండు వఘధామరవాంభఛిశనస్తుడానరా 

థేయుఃడు సత్కపీశ్వర విధేయు(డు సంగరరం గతౌర్యగాం 

చగేయుయకు పాఠక పొవరగేయుండు వెంకటరామభూవరుం 

డాోయతసాహితీ ప అ డద్భుతరీలుండెన్నంగళ్. 

వాం ఆ గాజద్వయి సోదరున్ రిపు పునృ పావహాంకారవివ్వక్త మో 

వారచ్చేదన జాగ౦దుగ్యితమ గుర్యారప” తాపార్కున 

స్టారిస్వర్లతరంగిణి సమసఖ్యాపూత లోక్యతయున్ 

ఏరు న్వెంకటకృవ్త రాజు ననఘున్వే మారు నెన్నందగుక్. 

ప త్రము? డీధరితిజూనిదీనికి 

సంభృ ఆతా చలుడౌట సాక్షీగాబె 

విజయు(డిమే ఏనీభుజుంకు దీనికినరు 

నసమామఖుషడే చాట మూానంబుగాచె 

చేవేం[దు:డీరాజుదీనికి రిపుబలా 

గృనుడొటయదినిదర్శనముగా టె 



ర్ 

fds 

రానునిలాసము, 

భానూ డీధారుణేభ దీనికి సార 

సహితుడై యుంట సూచకముగా డే 

యనుచు విద్వాంసు లూహింప నధిక ధైర్య 

చాపనె పుణ్యభోగ ప) తాపములకు 

సె శ్రీ)Yవత్సేవయ జ్యవిభునినుతు(డు 

జిస్షువిభవుండు వెంక టకృ్ళషవిభు(డు. 

శా. జస్యతిష్కుల్ హాయ వెద్యశ్యాన్ర్ర స్రుకుశలుల్ సాము దికుల్ 

నల్ 
శతు లానకళావిదుల్లొ లువగా సర్యారిభూనాయకుర్. 

చేతుల్చాలములందు జేర్చి ప్ర ఇతుల్చేయంగంగెల్వుండున్ 

ఖ్యాతి న్వెంక టకృషప్ట భూ వరుడు భోజాదీశు చందంబునన్ 

నలి నసంభవునిపెదలివేణికాభరం 

బునబొండుమల్లియ వూసుదండ 

కన కాచ లేంద )చాపునిమనోవార గళ 

సలమున సేర్శల్భటి క సరము 
Cy: 

చలునరాయని నువిశాల చబౌహాంకెర 

తనమున సాణిము త్యాల వేరు 

బో రోగిరవుజడడారివల్త కిమాద 

లాలిత ధవళ నిచేళ్కంబు 

“నగు చునాతీయకమసీయయశము గొనుచు @ 
త క్చదుచితే చేశపరిపష్కార యు క్షి మెజు మ 
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పా 

et గ 

వనుక సాలించే ఫీ్సవత్సవాయకులాబ్లి 

చందు డై న వెంక టక్ళ ప్టజనవిభుండు. 

స, ఆటునిటుంబో నేరకసం 

కటపడివిధిదూరి పూరిగరతురురణలం 

పటభటులు వత్సవయనెం 

కట్రకృమ్ణుని చేతిహేతిం గనుగొన ఖీకిన్, 

ర్మ అవెంక టక్ళవ్షధరి 

తీషివిభుండువరించె సుండరీచేలిని ల 

శీ] వారిరువాదశాణీ ని 

ఫ్టీంవిష్టువు మోదమున వరించినగర ణిన్. 

యం పంకజమిత) లేజులు. గృ పాపరిపూర్తులు సుంగ రాంబకున్ 

వెంకటకృమ్ల శ "రికి జనించిరి పుతు)లుయుద్ధరంగని 

వృంకులు శతు) రవలసద్బిరుదాంవికు లు రమ్య హావమీూ 

నాంకులుజగ రాజనుగుణాథ్యుడు రాఘవరాజచం[దుడున్ 

వం అందు, 

చ, గెలుపులడు క్రి దిన్విదితకీ ర్లినునుంబులపొ త్రికూళ రా 

దళములకంఠ పాళియును తామరకున్ మదహా స్తి దాయలన్ 

బలిగానుమి తిది ట్లిమిరపంక్ కి భానీలుప్పన క్తిని 

న్నలగుణవృ క్తివేవ బుజగ్నక్యృ వాలని క త్తిమేల్భ
లీ. 

&, ముగ్గురు వేలుపు ల్లనదుమూూా రులుగ"6౫ జగన్ని చానమై 

యగ్గల మైచెలంగు నిగమార్థ మెటింగన వుణ్యవ ర్రికిన్ 



ధిర 

౭లా 

“దిగ్గజతుల్యశయూారీ కి సుధీనుత ర్రికి వత్సవాయ నీ 

జగ్గసృ పాలచందునకు ఇాశ్వగధగ శ్రము గభైనెన్నలన్. 

నటన పటుధూ ర్షటిజటా 

కటాహరట దమరతటిని కావీచిఘుటా 

స్ఫుటరుచులు వచ్చేవయ "ఐం 

కటకృృష్టుని జగ రాజు ఘునతేరకీర్తు గ్ 

ఆ జగ్గరాజుతముడు 

భోజుండువిద్యల విరోధివూజితపాదాం 

భోజుండు భళిళిరాఘవ 

రాజువిరాజిల్లు నృపతిరత్నంబనలోన్. 

వ. విపులకునిశ్చలభకి ని రెండు వేలకున్ 

పలకలమాన్న భమ్యఘృత పాయస ముఖ్య పచార్థకోటితో 

వెలంకువభోజనంబొసగు మిక్కి.లిద కు అలిచ్చి(మొక్కు ని 

ర్యలతకీర్తి రి వత్చేవయ. రా సువరాజు మెజా్యాన న్న జేస్టి నితిన్. 

. చాహుబలంబుమాజంగ నళొబులతోో ప 

త్నాహమువిస రిల జయసంగతుండై. పర చేశనాయక 
వ్యూహముతల్టడిల్ల గమహోన్న తింగాంచి సమస్త రాజ్యని 

ర్యాహ మొన ర్చెనశ్చవయ రాఘవ రాజున్భపాలమాత్రుడే. 

భాస్వత్కులప)దీసకమూ క్రి యనంబొల్చి 

ప్రఖ్యాతసహజసంపద దెనర్చి 

“నిజధర ఆ్రసంష్నాప్క విజయోన్న తివహి 0౦చి' 

లేఖ రాజాత్మజులీలగె లి 



| 

జ, 

(పథమాశా(సము, ర్7 

అట నలా 

రసహాయతి శతు )నరులనడంచి 

ధీ రాఖివం. న్య ఖా ర్త సల టీషీతోశూాశి సే 

త కి నతిశయి ల్లి 

యాశి “తుల బోదు కౌళలంబధిగ నించి 

సర్ర్ లసన్గుణ సుణిగబజలధియగుచు 

నేళ్స వాయాన్యయంబు ఏవ న్ని కెక్కె 
బఎకటబల శాలి 'రానువరాజు వాళి. 

స్నాన ముసంధ్యయున్షపము ౧ గర నూధవ పొద పంకజ 

థ్యానమురావు భార తకభామృతే పొనము విఫపూజ యున్ 

దానముధర్థము[న్చ తిదినమును మూనకచేయుచుండునా 

రా సిజధర్భవ ర్రనుండు రాసువరాజస్సరందగుండిబన్. 

' ఫలభూబజవనములు బహుతటాకంబులు 

చే నాలయంబులుదీర్థి కోలు ము 

బృవ్మాపృతిష్టలుంబతి కా గ్రిశారబ్ద 

భవ్యాజ్యలతదీవన) తముటు. 

వ్యా'ఘుఎశలింగ నే వామహోోేత్సవములు 

నిర తాన్న దానంబుగురుసపర్య 

నిర్ణ లమార్ల వాసి య ళా లావిని 

ర్నాణంబుబుధబంధురకు ణంబు 

వంద లుగాధర్యము లుజగ ద్విదిత ముగను 

"పాచ్చితమ తాతనలె. సంగహించెనార 



దరి రామనిలాసము. 

వీర వెంకటకృష్ణ భూవిభుని సుతుడు 

వత్సవయ రాఘవత.మావల్ల భుండు. 

సః వెంకటనృ్ఫ పాలతేన యుండు నెంకటపనతి 

యనంగందగినట్టి పెరుమాళ్ళమనుజభ ర్త 

దాననిపుణులబంచనందనుల: గ సియె. 

సల్ప్బతరువులగ న్న పాల్కడలికర ణి, 

వ. అందు, 

చ్ సురపతితుల్యభోగియగు జోగినృపాలుండు పంచబాణనుం 

దరుండగు జగ్గరాజునువదాన్యులలోపల నగగణ్యుండే” 

తిరుపతిరాజు మేరునగథిరుండు పాపయరాజు సద్ధుణా 

భరణుడు వెంకటపిభుండు భాసురకీరి ,వహీం చిరిమ్మహిన్. 

వ. అందు, 

చ. ఘనుండనిబుద్ధిమంతుడని గర్వమొకింతయు.. లేనిసజ్జనం 
డని కరుణాసముదు,డని యాళి)తభూసురబంధురతు. కుం 

డని జనులన్న (గా గుణగ ణాకరుండై పెరుమాళ్ళ రాజనం 

దనుండగుజోగిరాజుగడుధార్మికుండై వివారించెంగీర్తులన్. 

గీ, పలంకండనుచితంబుంరిహోసమునకై న 

నిందచేయ(డరులయందునై నం 

బరమధరస్తమూర్తి పెరుమాళ్ల రాజు కు 

మారు(డై న జగ్గమనుజవిభుండు 

నీ, అనిమొనలో నెదిర్చినవై రిపీరుల 

సమయించు చో ధనంజయు.ండనంగ 
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(ప్రథమాశ్వాసము. 

మానిసీజన గణ ముర్శుముల్ గరగించి 

నలపించు వోయి చ్చవిలుతుండన ల 

rr రతయట యాచ 

క్ష శశికి చ్చుచోంగర్తుడనంగం 
అం లె 

బద్దతివిరాలుక సద్గర్భవరి రై 
యు ధి ఢీ = 

పిజలంబాలించు చో భరతుడన 

సమయసముచితవర_నచతురుండనంగ 

నఖిల రాజస భాంతరఖ్యాతిగాంచె 

వత్సినయ పరు వమవూళు ఇభూవరునినుతుండు 

పూజితమురారి SB 

భావనచేసి శేవన గభరనుగొల్వంగచేర్చుజూలసం 

భావనల కరవు నా ర్థీవులన్విడలిం చశేర్చు భూ 

"చేవతలన్ఫృజించితగదీవన లెప్పుడునంద చేర్చునా 

డేనవుడుగాక గశ్రీతిరుపతి పభురత్న మురాజమా(కు(డే 
. కొండంత పొడవగుగుడి సాంబళ్వ్రనకు 

రచియించె ధరగవరంబులోన 

శంభులింగమునకుసంత తోత ఎవ ములు 

సకలభోగ ంబులుసంఘటిం చె 

నచ్చోటసర్వపిజానంద -మొునరించు 

ఫలవృతు వాటి కాప్రతతులుని చెం 

బది వేలుసహాకారవాద పంబులుబ) ల్ 

పాటి చెంగటనిల్పిప్ర)బలంజేసె 



PU రామవిలానము.,. 

మధురసలిలతటాక ని రాాణముఖ్య 
ధర్మము లొనర్చె నాచంద)తారకముగ 

వత్సనయ పెరువూళ్ళభూవరునినుతుండు 

పంకటగుణ పాళి పాపయ్య రాజమాలి. 

ఉ. లోభములేనిదాత కుశలుండగు పోడ సదాన్న దానసం 

శోభితుంై న పెద్ద రణళూరుండ నంద గుజూణ సద్యశో 

లాఛముంజెందు మేటి కుభలకుణముబ్లల రాజు కాళ్వత 

(ప్రాభవుండై నవక్సవయపాపయ రాజుకృ తార్టండన్నిం టన్, 

పలుకుశిలాతురంబుదన భావము చందనళీత లంబుగా 

నులలితమూ కియైనుగణకోభితుడై నిర కొన్న దాతయొ 
యిలంగలభూసురో త్తీములకెల్లను వేయకతోధనంబుంగు 

ప్పలుగ నొసంగు వత్పేవయ పా వయ రాజుసమున్న కేస్థితిన్ . 

రై అన్న లకున్వి భేంయుడయి. యన్న లకూబరునన్న లాధిపున్ 
బన్ను గరూపుచే గలు చుటౌా)ఢవిలానుండ నంగ భాగ్యసం 
పన్నుండనం(బసిద్ధిగలపావనమూ గ్తినిమెచ్చవ చ్చునా 

మన్నెవిభాలుండై న పరుమాళ్ళనృపాత ఆ” వెంకటపభున్, 

వ. అందును, 

న్, తరుపతినృపతికిజన్నిం 

చిరినెంకట రామ రాజుకీీమతుండె” : 

పెరుమాళ్ళ 'రాజుమిక్కి_లి 

నరసుకునా రాయణాఖ్యజన నాథుం డున్. 
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॥ వెంకట రామన్న పాలుండు 

పంకజలో చనునికృపకు బా తుండురణ ని 

శంకు (శు కాంతివి శ్లేష మృ 

గాకుండు నె వృద్దిబాం'జెనంచితకీ రికా. 
రెచ ళా అనీ 

॥ అమ్మ హోత్నుని త మూడున మ్శియున్న 

పిజల(బోవీ.ంచుజెరుమాళ్ళరాజ కె రి 

యశినిసోదరుంైై న నారాయణావ 

సీశ్యురుండు సాచ్చె భోగసు ేశ్వరుండు. 

భాగ్యనిధియైన పెరు నాళ్ళ పార్టివునకుం 

దనయు.డై న ట్టి పాపయ మునుజపతికి 

సుతులుగల్లీరి వెంకట పతియుభాగ్యో 

శాలితిరుపతిరాజునుసాధుహితులు. 

, ఆ వెంకటపతిభూపతి 

భావజునకుసాటిరూప భాసురలీ లన్ 

గావలసినవస్తువు భూ 

డేవతలకుని చ్చుందిరుపతిప)భు భెలమిన్.. 

. వెంకటరాజచందు) నకునిళుంత క్ ర్రికిబుతరత్న ముల్ 
బంకజనాభుసతృృృ పను భాగ్యవిధుల్ జనియించికార ని 

శ ౦కులు మెచ్చణాందగిన నద్దుణముబల వార లెప్పుడు 
క ౧ ౧ 

న్నొంకోని వారుకృన్ణనృ పపుంగవుశున్చెరుమాళ్ళకౌరియున్. 



62 రామవిలాసము, 

న. ఇది వెంకట రా జేందు9నిసంచతిక9మంబు; ఇమ్మహో 

తుని సోదరుల సంతతికళెమంబు వర్షించెద. 

క. మంగళగిరిరాజసుతుల్ 

సంగరనిక ఇంక మతులుజగ్లవిభుండు౯ 

- మంగళగిరి రాజునుగుచి 

రాంగు(డు వెంక టన్భపాలుడనదగువొరల్ . 

వ. అందు, 

గ్, దిగ్గజంబులరీతిదృథ బలవంతుడై 

యగ్గలముగ( బ్గా? బలె జగ్గ రాజు 

సంగ రాంగణము నసవ్యసా చియనంగ 

మంగళగిరి రాజుముహీ మ గాంచె, 

చ.గురువ్రులయందుభ్ క్లియును/గాళలయందువిరకి  యున్మహో 

ద్ధరరణపవీధిలోనదృఢ చోర్యుగశకి, యు గల్లుధన్వు డై 

సరనులు వెచ్చవత్సీవయసత్కులగణ్యుండు వెంకటవ్నీతీ 

శ్యరుడుసధర్థ్హవర్ననుండు వార్త కు నె క్కెస భాంతరంబునన్. 

గీ ఆడితప్పండు సేయండన్యాయచింత 

వదలజెన్నండు సన్వార్షవర్త నంబు 

బుణ్యుండని జనులందటుపొగడ నెగ డే 

రాజమామ్యు ౦డు వెంక టరాడఘకుడు. 

౨ న అటి వెంకటరామచం[దునకుం దిరుపతీవెంక కుళ్వ్య 

రహిసాదలబ్ధవి భన భానురుండగు తిరువతిరాజ కేఖరుండును, సం 



పిథమా శ్వాసము. 
G48 : 

గర విజయరాజమాన్యుండగు మంగళగిరి రాజును, దిగజసమోాన 

బలవిశొలుండగు జగ్గ భూ సాలుండును, శృంగార విజితమకరధ్య 

జుండగు వింగమహీ భుజుండును, మేరుభూధరధీరుండగు వేరన 

"రేంయఏండున్సు వియచ రివినుతేమహోను భావుండగు బుచ్చిరా 

జును సంభవించిరందు, 

చ శరణనివచ్చువారలకు నత్కృపతో నభయంబొసంగు సం 

కర మునరింఛచు నై రులనుఖడ్లము పాలుగంటేసి ధూర తన్ 

సరనులుగా*ని భూపతులజాడలు మెచ్చండునత్స వాయళీ 

తిరుపతి రాజజేఖరుందు చేవసమాను:ండునద్దుణోన్న తిక. 

స పద్ధ తిందవ్నీ దబ్బరమాటలా జెడు 

చెకుగులదన పంత జేంనీడు 

నీతిపిపీణులె నగ డినదొరలతో 

గానచేయండు మైలీ]ఖలులతోడ 

ననిలో నచోంగని మున కాండ) నేకాని 

కొలువుంచనొల్లండు కుటిలమతుల 

నడుగుటకన్న నెక్క్టుడుధనంబే కాని 

కొంచెవియ్యండు యాచకులకునెల్ల 

నెంతఘుకుః డెంతసజ్ఞనుం జెంతళూరుం 

'జెంగవితరణియని రాజు తన్న హపాచ్చె 

 వత్సవయ వెంకటవీతివరు నినుతుండు 

= ప్రుకటగుణ శాలి తిరుపతి రాయమాళి, 
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చ. 'శరనిథిమేజందవ్పీనను జందు)ని రయం 
హరునివరంబుదవ్చినను హోటకగర్భుని వాత తక్పినన్ 
సురవతి(వాలుదవ్చినను సౌంపువహించిన' వత్స వాయ cy 
తిరుపకీరాజశేఖరుని తన్న ని వాక్యముతప్ప 'దెప్పూడున్. 

మ. ఫలభూజంబులు దేవ తాభవనముల్చానీయ శా లావళుల్ 
విలసత్చూూర్ష తటాక కూప వితతుల్ విప్రపితిష్టాదిని 
ర్భులధర్భంబులు నేయు చున్న జల నంరశ్నీ ంపు చున్ హాచ్చెనీ 

శృల భాగ్యోన్న తిం గాం చె్రీతిరుపతి మైనాయక ౦జెఎతేయున్.. 
క, గంగాతరంగవారిమూ 

తంగతురం గమభుజంగధరపుంగవనా 
రంగాదులం బృవాసిం చున్ 

మంగలగిరిరాజుక్ ర్రి మానిశేరుచుబన్, 

ము, ఇదుగో షాచ్చుగవక్స వాయకులజుం జే కాం గపీఠుండుచా 
గదనవ్నోణిక్రివచ్చె జగధరణికాంతుండు శ్లేరీరవం 
బిదినో కర్తకఠోరమె. నెగజెదిక్కే దంచు విభాాంతు లై 
పదముల్ దొ(టిలంబూరి మేతురుని జ ప్రాణారు లై శా తవల్ . 

ఉ. సారవిహోరి వత్సవయ జగ్గనృపాలుని పెరువిన్న చో 
వై కినరే-[దయోాధు లని వారితభూరిభయాచి మగ్న్న తై 
వార కతల్లడింతురట బారిగజంబులు వారెగుజ్జముత 
సీరునుమేంతనొల్ల వంట నిగయులేదంని వానిక య్యెడన్ ఉ. మాన్యములిచ్చువి[వులకు మ త్తిలివచ్చినశతు కోటిచా క్లన్యమునిగహించు గురుసజ్జన 'చౌంధవులందుంజాల సో 

ళ్ 
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జన్టమువిస్తరించుసరసతే(ము సత్వముగలబ్లు రాజమూూ 

ర్లన్యుడు రాజమాన్యుంయవ దాన్యుండుజగ్గ సృ పాలుడిద్ధరన్, 

ఉత్భావావృత్తేము, 

సంగ రాంగణమున నవ్యసవ్యసా దియ ని కభిం 

గాంగనంగమగధమాళ వాది చేశపతిస భా 

రంగములజనులునుటించ. (బభవహిం చె నై రిసా 

రంగసింహూ రాజు సింగరాజు రాజమా (త్రుందే, 

చ. నలునకుసాటి రూవున ధనంజయుసాటి పరా(కనుంబునన్ 

గలువల శేనిసాటి మృదుకాంతిని గర్భునిసాటి యీవివే 

బలరిపుసాటిభోగమున. చార్జి వరత్నము నత్పవాయస 

తులజుండు పేరభూరవుణకుంజరు. జెన్ని కళక్కె నన్ని టన్, 

ఉ. బటునులు మేలుచాకటులుప చ్చలపోగులచం[దహారముల్ 

గటకకిరీటవ[జపతక ప్రముఖాభరణంబులుంబరి 

స్సుబరుచిేే హీమచేలములుంబూనంగ నేర్చి ననుందరాంగునేం 

కటనృపు పేరభూవరుని గన్లొనయగావ లె వేయుగన్ను లక. 

ఉ. కంటకు లై నశాతవుల గర్వముసర్వము (గుంగ జేసిము 

_ కృంటిగళంబుపై నలుపుంగప్పం గజూలినళు భ కీర బే 

నింటికిబేరుదెచ్చి కడు పాచ్చినధన్యుడు బుచ్చి రాజు తాం 

గంటికి తెప్పచందమునంగాచుగ దా ప్రజల నెల్ల వేళలన్ న 

అః వవంవిధబహుగుణ వ్రధిత చకిత్రు-లైన వెంకటధా త్రీశ్వరుని 

బుత్రులుచ క్రవర్తులక రణియుణ్య నూరు లగు చుయగీరి, గాం 

'విరంధు, 
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ల 

అ 

కో 

జ 

రామవిలా వము, 

. సుగుణబలళాలికిందిరుప తిమోణిపతికి 

సంభవించిరిసుతులు నిస్తంద )మతులు 

ఫఘనులువెంకటపతియు మంగళగిరిప 

భుండుసింగన్న యును బుచ్చిభూపతియును, 

ఆయువు శ్రైంతుడు విప్యవి 

భేయుయగ న కా చ లేందోధిరుండువిము తా 

జేయు(డు వెంకటపతిభూ 

నాయకుండ భీవ్యద్ధి. జెందునరపతులెన్నన్. 

. మంగళగిరి నృపుడలమే 

ల్మంగాకరుణా కటాతుమహీమ పొ వీన్ 
రంగత్తురంగముదమా 

తంగ మహోరాజ్య సంపదలవర్ణిల్లున్ 

సింగరాజు ధనాఢ్యుడై చిత్రరత్న 

భూవమణాంబర థారియె భోగ సౌఖ్య 

పుత్సపౌత సమేతుంజె డై పూర్త ర్రవిభవ 

భాగ్యములుగల్లివక్టట్లు.. బాషఢవమున 

వినయము విద్యయుబుద్ధియు 

ఘననీతియు గృృపయు చుంగలిమియుబలముకా 

నెనరును గలిగినయక్లోవ 
ర్థనుండైవర్డిల్లు బుచ్చి తాజునరూఢిన్, 
బాజ్జవెంకన్న గారికి బుతు)ండైన 
ఘనుడు వెంకటపతిరాజు. కాంతిరాజు. 
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భోగమున రాజు విద్య చేభోజ రాజు 

చారుగాంభీర్య గుణముచే జలధి రూబు, 

ఎన్న దగినట్టి బొజ్జ వెంకన్న గారి 

తీముడ గుకృష్ణ నృ పతికిం దనయయుడగు చు 
ధ్ 

బుచ్చిరాజు జనించనొ బుచ్చి'రొజు 

తోడ నేపుళైై సక లనద్దుణగణంబు. 

. నసుచరితాది పూర్వకవినర్యవినిర్శిత కావ్య నాధురీ 
రసగుణ భారతేత(ము కరస్థితేధాలి) ఫలంబ్బుకె పడ్లీన్. 

బొసంగ నెజుంగునే రసికపుంగవుండట్టివి శేష కేమువీ. 
లసితుపిబుచ్చి రాజును గళాకుళశలున్వినుతింపంజల్ల చే. 

ను. సదయస్వాంతులుబు చ్చి రోజమణికిన్ జ న్ని ౦చిరాత్తో ద్భవుల్ 

sla 

బెదతేను శ్రయ్యయుగ వన్న భూ పతియు గంభీరుండు జగ్ల య్య యున్ 

సుదతీనున్భభు(డై న శతిరుపతి త ణీశ్వరుండున్దగ 

ద్విదితుండొ పెరుమాళ్ళ రాజునువువోధీకల్పుధీరత్ష కుల్. 

వ. అందు, 

: థారుణివత్స వాయి పెగతమ్మిన్భ
పాలుడు న 

_భీరుండు మేరుధీరుండు సమిజ్ఞయనిక )మళూకుండూర్జి తా 

చారుండుధర్థునిర్థుల విజారుండు భాసురళుభకీర్రివి. 

నగ. 

సారుండుయాచ కాభినాత దానవిహోరు(డు రాజమాతు(డ్లే. 

. ఆతనికూర్చితమ్ముండభి యాతినృ పాఠతత గర్వపర్వత . 

నాతవిభూతి ఇాతతరవారిశతారుండు పారిజూతజీ 
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మూతదధిచిఖేచర WPS 

ఖ్యాతుడు కృష్ణ భూవరశిఖామణివార,కు నెక్కెదిక్కులన్. 
ఉ. నోవులలగాచి గోపికలగూడిరమించి జగంబువారు మా 

యావియనంగవరి లినయాదవకృష్ణుని కన్నమిన్న వి 
పానలి నెల్ల బోసచి నియమాన్వితుండై పియసత్య బాపి మె 

శ)విలసిల్లువత్స వయకృన్షనృపాలుండు సద్దుణోన్న తి౯, 

ఉ. రచ్చకువచ్చి భీంవిజయరామన ేందుండు చేతబట్టి తా 

నిచ్చిన హాటకాంబర సమోహితీ ఘోటకభూపణావళుల్ 

హెచ్చిన వేడ్క_తోడనుకపీందు)లకునొబహుమానయుకి, గా 

నిచ్చలమేటి వత్పేవయకృషప్ణనృపాలుండు రాజమాకత్యూండే, 

క, అఆకృవన్నపతిశము ఎండు 

ల. సింవాముకరులన్ 

ధీకొని భేదించుగతి౯ 

"'బాాకడరిప్పుసైన్య పతులబరిమార్పువడి౯, 

క్ ఆజగ్గరాజు తమ్ముని 

_ "లేజోబలవిజిత సకల దేశాగీకున్ 

భూజనసమ్ము తుం దిరుపతి 

రాకేందు నిమెచ్చవచ్చు రామునిక రణిన్. 

క, శీ)కరుగుణరత్నాకరు 

శీకరకరబవాల రాసహుువీడితసకలం 

కాకారరాజముండలు ప] 

ధికలితుని బొగడందరమె తిరుపతినృపతిన్. 
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న్, అ్టితిరుపతినృపుతమ్ముం.డై నభునుని 

ఫరు'బెరుమాళ్ళ భూవగుదివ్య తేజు 

జూచియాచించువారికి, సులభముగ ల 

భీించునన్న ౦బు వడ్ళపో వేతముగుచు. 

వ ఇమ్మహోత్సుల సంతతివర్షించెద. 

మ, పెదతమ శ్రయ్యాకు సంభవిం చిరిగుణో చేతుల్ సుతుల్ కామినీ 

మదనుంజొచిన రాజ కౌరియును శీ) మంతుండులత్సయ్యయున్ 

సదయస్వాంతుండు 'వెంకట(పభువు విళ్వాసార్ట్రచారిత్రంల 

భ్యుది తక్కా(పతీమాను లేజులుజ గ త్చూజ్యుల్ యశో వర్ధనుల్స్ 

చ, స్తుతమహనీయమూకములు సుతుల్ణనియించిరి కృష్ణ కె రిక్రిన్ 

రతిపతిసుందరుండు పెద రాజయ చందుండు సదు ణెక భూ 

వితిండగు జగ్గరాజునృప శేఖరుడెా రమణా వనీశుండున్ 

త తినురరతు ణార్థము సృజించెంగ దా పర మేవ్యివారలన్ . 

క. తిరుపతిరాజు కువూరుండు 

సరసుండు చంద పి చండ సాయాపరెతుం 

డరికరికేసరిబిరుద లట 

స్ఫురితుం డై జగ్గరాజుసొంపువహిం చెన్ , 

గ్, రాజమాన్యులు పెరుమాళ్ళ రాజసుతులు 

బుచ్చి రాజును దిరుపతి భూమిపతియు 

"దేజమున సూర్య చందులతీరు వారు 

వార్త కెక్కిరి సకలభూనరులసభల. 



70. శామవిలాసము. 

వ ఇవ్విధంబున మంగళగిరి రాజు, బొజ్డి వంకట రాజు, 

కృష్ణ భూ పాలురసంకతి వి స్తరిల్లుచుం డె. ఇంటమిాంద. జినప్పల 

కోణీకాంతుని సంతతి వరిం చద. 

డ్, అంబుజనా భతుల్యుండు చినప్పలరాజపుకందరు౦డు దు 

గ్థాంబుథిక న్యబోలిన మహాను చరిత్యమలచ్చవమూఎబ నం 

దంబుగ బెంద్తయఫఘనవదాన్యులబుకు)లంగాం వె రాజ్య ణా 

రంబు వహి? చుజగ్గనృపు రమ్యుగు ణా కరు రాయభూవరు౯, 

వు అందు క 

ఇ ఘమనండవంజెంత దాతలకుకవ్వడి యెంతరణ(వచండుడా 

మనసిజుం డెంతసుందరుండుమ నధ శాసనుం డెంత ధనియా 
థన పతి యెంతవి తనిధి దానవినోది చీనప్పలయ్య నం 
దనునిమహోనుభావు నతిధాక్మికు జగ్గనృపాలునెన్ను చోన్, 

G, రాయపరాయ చందు”(డుధరా యువతీ[వియవకనుండు గాం 
గేయసమాన వికిముండు కీ రృవితానసి తాభలి. ప్పది 
జ్నాయక నాయికా జనఘన స్తన మండలు(డ[భనిమ్న గా 

తోయవినిగ్శలాత్నుండతిదోర్భ్సలశాలికుతింపగాదగున్ 

ఉ. శ్రీ)వరిపూర్లు లార్యనుతశీలురు జగ్గనృ పాలునందనుల్ 
భూపతులెన్న మై భవముంబూనిరి లీ)నరసింహుడున్జగ 

దార్యాపక క్రీ_ర్రియప్పల న రాధిపుండున్ బుధకల్ప శాఖల 

థీ ఇవతిరాజ చందు? (డును సింధుసరీత మహీతలంబునన్, 

క, అరిదు నరసింహనృ పతికి 

(4 

ఖి 

నందనులుదయించి సజ్జనపియుై చ 
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రొొందిరి జోగిన్ఫపుు గో 

విందకృపావా [త్రుంై స వెంకటపతియున్. 
యా 

వ. ఆజోగిరాజునకు ససమాన కౌర్యసంపన్నుం౦డు నర 

సరాజాను్సు, బచ్చవిల్తునికన్న బిన్న దనంబున నెన్న ందగిన 

లచ్చి రాజును, భీనుసంగామసము నామ స్థేమవిశొ లుండు రా 

మభూపాలుండున్సు నెమ్మునముణలం దన వాక్యమ్ములిమ్ముగా 

నమ్మిన జనమ్ముల నెమ్మింబోచు కమ్మి రాజును, వైప్తనా 

రాధ న నర్థిష్తుండు గృషహ్టనరనాభుయను నంభవించిపాంచజన్య 

ధరుని పంవాయుధంబులకరణి. బంపంచరవణోద్యోగంబు 

నందు వ ర్పించిరి. అంద గిజుండగు సరసనర నా ధునకు నిశ్శం॥ 

బిరుదాంకితుంజైన వెంకటప్రభుండు ప్రభవించె, లచ్చభూ 

పతికి సర్వసర్వంసహాధూ క్భహ్బుంశై న సర్గినృ పాలుండుదయిం 

చె. రామభూమిోశళ్యరునకు సముదిక్షవితరణకర్షుండైన కర్త, 
ar: fa గా ae) 

ధగణీ కాంతుండు జనియిం చె. తమ్మిరా జేందు) నకు హరిహర 

హీరణ్యగర్భుల కెనయైన బావిరాజ, జోగిరాజ, వెంకటరాజు 

లు పాదుర్భ్శవించిరి, కృష నునుజాధిశ్వరునకు నిరాతంక నిరం. 

రుశనివమ్య్మళంక చరితు్ర)ండైన వెంక టపతిధగితి్ర)కళతు)ండవత 

రింపెనంత్, 

గీ. రాజపూజితుండగు జోగిరాజుతముం 

డైన వెంకయ్యకు జనించి రాత్మభవులు 

భాగ్యవంతులు వెంకటపతియు రామ 

ఊర్లో అత్త అద్య య కృష్ణు(డును వ్స్టుకృపను వర్ధిస్టులెరి. 



72 రానువిలాసము, 

గ్ అందువెంక టపతిరాజ' నందనుండు 

ఘనుడు రామయ్య లోకవిఖ్యాటిగాం చె 

నతతివితమును గర్భునివితేమునొక్క 

శ్రీరుదనిధీకజనులు నుతింతు లెలమి 

ల రామకృవ్యమోణిరమణువిపుడత్రులు 

ధరవినిశ్చలబుద్ధి తేవిద రాజు 

"సరసాగంగణ్యుండు జగ్గభూపాలుండు 

రమణ్లీయమూ.. నా రాజన్ఫపతి 

ఉతకాలి. క 

కూర పైరివిదారి గోపకెౌెరి 

గురుభ క్తినిపుణుండుదిరుపతిమ్మభ 

కరుణాంబునిధిరామధరణి విభు య 

సపకుల కెలధీరులు స స ్ తజలధి 

సద్భశి 'గంఖీరహ్ప దయు లుసాధుహితులు 

బంధుజన సమ్మతులు విపిభ రణచతుకు 

లగు చువిఖ్యాతింగాంచిరిజగ తీయందు. 

గీ, వత్సవాయచినప్పలవసుమతీశు 

తనయుండగుజగ్గ నృపకికిం దనయుడై న 

య ప్పలయ్యకు మారులు మెప్పుగనిరి 

వద శ్రనాభుండు 'వెంకటపిభువరుండు. 

పద్మనాభునిపుత్ఫులు భాగ్య నిధులు 

నరనన్భపపకాళియవ్న లధరణివిభు(డూ 
| జ 



[10] పస్రధవూా"శ్వాసము, 78. 

ల్ో 

జగ్గ రాజును బెరుమూళ్ళుసకలబంధు 

జనుల సాలింటికల్పనృతములువారు, 

న, అందు, 

సన్ను శకి ర్హియప్పనృప చం(దునిపుత్రులు ధైర్యశాలిసీ 

తన్న యు వెంకటవ్, ిపుండాశి)త నేవధిపద నా భుండు 
ద్యన్నయభూవషణుండునర సన్న యువేదసనూనవమూ రుల 

నన్నెయు వాసియుంగలిగి వార్తకు నెక్కిరి భాగ్యసంపదన్. 

. జగరాజమణికి సత్చుణ్యళాలికిం 
nm) 

బద్భనాభ రాజు పిభవముందడె 

'బేరుంబెంపుగల్లి పెరుమాళ్ళ రాజ 

పుత్రుండు 'వె ఎకటపఏభుండు వెలసె. 

. ఘనుండగు నీవెంకన్నకు. 
విన తొాతయనంగ మిగుల వేరిన్నికంగాం 

చిన వెంకటనృపతికిం . 

దనయుండగు బుచ్చిరాజుతేద్దయు(దనెన్, 

బుచ్చిరా జేందు)నకు జోగిభూపతియును 

దిరిపతియు వెంకటపతి ధాతిివిభు(డు 

సుతులుముగ్గరుపుట్టికి సుకృత యుతులు 

వారిసౌజన్యమెన్న గావశముూగాదు. 

/ ఉఇటమి6౭దజినప్పల రా జేందు)ని పంధమపుతు)౦డగు జ 
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న 

హ్ 

భూపాలుని తృతీయకుమారుండై న లటీష్ణపతిమహీ నల్ల 

భుని సంతతి కనమంబు వర్ణించెడ. 

సుతుండుద్భవించెల క్రీ 

పతీరా జేందు)నకు రాయపపిభురత్నం 

బతనికిం బుట్టిరిలమ్మ 

పలిరాజునుగ్భప్పనృపుండు బవాుధ రా ఆత్ర" 

లత్న్మీపతి'రాజ సుతుల్ 

సూవ్జమతుల్ తీరుపతియును కుభగుణల మీ 

లతుండు జగ్గయ్యయు సక 

లత స్ఞపతి పూజ్యుల ధికలావణ్యనిధుల్. 
* తిరుపతిభూపాలునకు. దిగుపతి వెంకశేశ్వర వరప్రసాదం 
బున విశంకటనిరాంతకశుభ విభవుండగు చెంళటమనుజేం 
ద్ఫుండుబుగై. ఇటమిగాంద. జినప్పలజగతిమండ లేశ్వరునకు 
రెండవ పుత్ఫుండై న రాయవనరాధిపతి సంతతివర్శించెద. 
రాయపధారుణీరమ ణెందు)నకుం బళ్లు 

నప్పలనరనాధుండనంగ సుతువడు 

ఘనుండానృ పాలునితనయుండు రాయప 

ప)భుండాయనకు దిమ్మ రాజుపుళ్సై. 
నమ్ముహాత్యుని వుత్ఫులధికళూరులుజగ్గ 

. రాజు రాయప రాజు రాఘవుండు 

వరసమున్నతకీ- రి ర్తి నరసరాజును జిన _. 
రాఘన్రండును గుణరత్న నిధుల 



(పథ నూశ్వాస ము, 7 

వార్త శెకి-రినంక్రసావనులన గ 

ననుధనిటున లి ,శ్రీనచ్చి వాయతిప్ప 

రాజుసుతుండె న (శ్రభగ్గ రాజ చందు” 

వంశవుభివగమానమె నన్నె6ంగాంచె. 
షు bean 

. ేజముమోజు, వత్పవయ తిస్పమహీళుని సింగరాజు ఘో 

రాజిని కుండలీకృతశ రాసనుజ్రై శరన్న్టివిద్విమ 
al 

దాజగణంబుూపై గురియ. చావమురచూబియుగుండలించున 

వ్యాజవిరోధిఫాల లిఖ తొయతే జీవిత వర్గసజ్యు-లక, 

చ. ఘునతీరకీ ర్తి సింగమహికాంత శిరోమణికి౯ సమస్తస 

జ్ఞనవినుతీ పభావగుణశా లినియె తగుకృష్ణమాంబకున్ 

లి సంభవించిరి ని తాంతవదాన్యుండుగోరుకొ ౦డ రా 

జునువిజయోాపనమూాన రణచఛూరుండు జగ్గనృ పాలచం[ద్రుండున్. 

వ. అందు. . 

ర్ ; అవ్వనజారిమాలినిలయంబగుకొండ కరక ర్తికిన్ 

గవ్వంపుంగొండనాటి రిపుకాండపయోధినుధించుళక్షి క్. 

మవ్యపుంచై డకొండ యుపమానము. రత్న సమృద్ధికన్యులీ 

డెవ్వరుకోరుకొండ నునుజేందు)ని సద్దుణయు శ్రి క్రి కిమ్మహి౯ 

చ. సిరిగలవాండనంచుం దనచేసిన శాసన లేఖభూపతుల్ 

నీరములంబూనిరంచు ధనసే సేవధిపూర్తి తరంబు లాతే క్రమం 

దిరములటంచు గర్భము మదిం బొరనీయుండు సింగ ధారుఃే 

శ్వరునిసుతుండు వక్సవయజగ్గనృ పాలుండు ధన్యుందేకచా. 
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చ అందు, 

మత కోకిల. 

కోరుకొండనృపాల శౌరికియా)ర వై రిపిదారికిన్ 

ధాగుణీజన గణ్య. పుణ్యకదంబ యొానర సొంబకు ౯ 

భూరికీర్తు లుధర్జామూర్వులు బుట్టి రిద్దణునందనుల్ 

ఏరసింవులుసింగ రాజును వెంకటా దిన కేందు)దున్. 

వ, అందు, 

క, సింగనరపుంగనునకు 5 

మాంగనశకెనయన చవెంకమాంబకుంద నయుల్ 

సంగరవిజయులు సదయుల 

నంగలిగిరి వెంకటాది” నరసింహనృపుల్ . 

చ.అనఘులువెంకటా(దికిదయాంబునిధుత్ జనియించి రాత్మజుల్ 

సన యులుగోరుకొండ మనుజ[పభుండున్ గుటిలారిగ ర్యభాం 

. జనుండగు సింగభూపతియుశారదనీరదనారదస్సుర 

ధృ్వనయశుండై ననంగ మహి కాంతుండువి క్రుతిగాంచిరిమ్మహీన్. 

వ. అందు 

మడ తకోకిల, 

న్యాయశీ లుండుస్తింగశౌరికినందనుండుదయిం చెనా 

రాయణాంశము నన్గహీజనరతు ణార్జమువీరనా 

రాయణప్కభుండాశితద్విజ రాజపోపకుండుగికా 

క్షీ యకపవా తారిసైన్యుండుకీ ఎ సమంచిత రానుం డై. 
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వెంకటాదికిదము(డై విదితుంై న 

సారసింవునీ ప్రతులు థీరమతులు 

రామభదుండు వెంకట రాజనంగ 

ఖ్యాతింగాంచిరి రామలమ్మణులరీతి, 

. అరామభ[ద్రనృపతి! 

నీ దాములకరుణచెేం బిసిద్దులుపుతుల్ 

ధీరులు” లిగిరి జగ 

మ్మారమణుం6డు నరస రాజుసరసాగ) సరుల్ 

ఆజ రాజుగారికి 

"లేజోనిధిరామ రాజు ధీరుండుపుతుిం 

"ఇ జనములు వినుతింపలో 
కా /1 

రాజి సీరిగాంచె .సకలరాజులుమెచ్చన్. 
Domne 

న్ నరసమానపరాకమస్సురణ గల్లు 

é&U 

నరనన్భపతికి వెంక 'టశ్వరులకరుణ 

సంభపంచిరి పుత్ఫులు జగ్గరాజ 

చందు)ండును జోగిరాజును చతురమతులు. 
. అతురపకుపాతేము సమంచితమంతి విచార హాఢియుకా 
దఠుతీయు న్న”) తాపమును ధైర్యము శౌర్యము న్నజా. 

రతణశీలమున్నమరరంగజయంబును గల్లు మేటి ప 

ద్యాతుడువత్ళే వాయ నరసాధిపుజగ్గనృపాలుంజెన్న గాన్, 

. కయ్యంపుగెల్పు నేసపునంగవ్వడితో సరివచ్చుజోడయా 
తియ్యనివింటియొంబరికిదీ టనంజాలిననుందరుండ యా 
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నెయ్యులకున్ విధానమయి సీతివహించిన వత్సవాయజ 

గ్గయక్టనృ పాలుండ గ్భుతీ గుణాఢ్యుండ యా నృపకోటిలోపల౯, 

గీ. అతనితము కు థై ర్య హేమాధి” రాజు 

జోగిరాజుప) కాళించె సుజనహితుండు 

తద్దుణంబులు లెక్కింపందరముగా టె 

నాల్గు మోములుగలిగిన నలువ న. 

క, ఫఘనుండగు జగనృపాలుని 

తనయులు వరిల్లి రగిక దాతీలుగులపాొ 

వనుండగు వెంకటపతియును 

జనసమ్మతు(డై న నరసజననాధుండున్. 

వ. ఇది కోరుకొండ భూమండలేం|దుని సంశతక్రమంబు, 

ఇటమిాంద జగ రాజచందు)ని సంతతి క నుంబు పర్మిం చెద, 

నీ కోరుకొండ మహో రాజుకూర్చు తమ్ము 

జైన జగ్గవసుంధ రాధ్యతు నకును 

రంగమాంబకుబుతు డై రాజ్య మేలె 

నవ్యనుర రాజు లీగోపినాధరాజు, 

చ, గజతురగా ద్యసంఖ్యబల గర్వితచిత్తులముత్రి వె ee 

భుజులమహోజిలోదునిమి భూరిజయాభ్యుదయాభిరాము డై. 
గజపతిచేతలానుకులు “గకొస్ యెన్ మణిభూవణాంబర 

(వ్రజములుగోవి పినాధనృపవర్యుండ వాగ్యప రాక మోన్నతిన్, 

_ మ అతిళూరుండగు' గోపినాధ నృప్పుడ శ్వారూఢుండై భండన 
స కనా త కల భూ 



ఒర అగ ధం 
_ 

సతి రంభానలకూబరాంగనలకున్ న. సంసూచనో 

ద్యుత మై వాము ఏలో చనంబుగ లున్ దక్శొగషంజెట్టిదో. 
ను, వినయం వీతనిభూపణంబు దిజగ ద్విఖ్యాతే డాతృత్వమిా 

తనితో యుట్టువు సగ్యవిక)మ ' దయాదాశీ ణ్యధై ర్యంబులీ 

తేని చుట్టంబులు సద్యశంబితని విత ౧ బంచువర్తించు స 

జ్ఞనసంభుంబులు నోపినాధనృపమూర్థన్యున్థవధన్యునిక. 

క పో నీతవలె గుణం 

నీ 

థామునకున్లోపి వీనాధ ధాత్రిగమణ 

గారిమణికిరాణియె సా 

న్వీమణియగు నాగమాంబ జేజమునెర పెన్. 

. అనాగమాం బామహాో జేవికినిగోవి 

న 

కా౭చతుజ్న జచతురంశమున సం 

భవించిరిపుతు%లువిశ్వహితులు 

"దేశమాన్యుండును జగ గ్గభూపుండును 

విష్ణుతుల్యుండు చిన వెంకటపతి 

గాంభీర్యజలధి వేంకటకృపభూపతి . 

మేరుధిరుండు. గస్తూరిరాజు 

భరణిపాలించిరను రేందిధర్మరాజు 

వరుణధననాధసములుదు ర్యారవిభవ 

సుకృతకరుణార్థశ్ ఛితుల్ నురవరేభ 
" వామనాంజనర జసార్వభౌమనిభులు, 
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మో 

ర్ 

'రామవిలాసము, 

వం; అందు: 

సీతిక్రిబట్టుంగొమ శ్రధరణసురభ కి కికిమందిరం బుధ 

ఖ్యాతికిజన్టుభూమిశరణార్టిజనా లికివజ9 పంజరం 

చాతతరాజ్యల లీ కివినోరవ ంబితే డంచుభూపతి 

వాాశములెన్న జగ్గనృపవర్యుండు హాచ్చినిరాఢసంపడన్. 

= వసుధకువచ్చి యెవ్వర్శికెన వాంఛుతం 

బచ్చెనాసురభూజవింతని సాటి. 

భునభావ మొప్ప బంగరువానగుదియంగ 

నేర్చెనా మేఘు(డీనృపునిసొటి 

యమరులకుభయపకు.ములందు నొన గానా 

చందుగడీధారుణిశ్యరునిసాటి : 

మథితుండుగాక సమ్మతితో డనిడియెనా 

కల శాబ్టయాగుణాకరుని సాటి 

కాకభూజనపఫలదుడై కలితే కనక 

వరి మైనిత్యేవిశరణవ ర్తి రియగుచు 

సమ్మదంబున నొసంగు వత్సొనయజగ్ల 

వసుమతీపతికెనవచ్చు వాశెవారు. 

= చినవెంకటపతిభూపతి 

ఘనుండన గావిపికతి$ ఫఘనముగవర్తా 

శ్రనములొసంగుచు 'ధా తీ 

న. సురత నల సారం గతుల! 



ae sre ya లల 
‘ i / ర్ 

rhs ఒసోస్హ 09 ప్రథమా శ్ర్యానము. బలల 81° cer ce ఖో 

ఇల్ 

= యాశకమో్ర వారికి సషు' “సనువసు ఏ చయంహోసలేసస 
. శాత్రులిచ్చు దానములు కావ్యా పైూపంళిసష్చమాధవ 
స్తోత ము జే ముని చలునునుసి- రమానసపూడ" తాత్మమూ 
'స్ర కత. _ వంకటపతికీ తీనాధు డుథమ్యరెజవక్టుంన్. 

"ము, వారినామన్థుర ణంటుహ్వాపముకుంచాం [ఘీ చస్టియధ్యానను 
- న సిరభొవంబు నిజాంతీరరగమునకునో ' శ్రీనారసింప్రోర్చ స 
" ఈరపష్మింపేలకుక 'విభామణము గొధన్యాత్యుండై విక విష్ణుత 
" తృకులెజ డై వేంకటకృష్ణ రాజుప్రబలె న్న | నం నన్. 

మ ండువిష్ణుడేపరతత్వ 

fi 

fi 

~*~ 
ti 

es 
గ! 

[ మనినశ్వయంచినయనభుమూ ర్త రి 

, మూడనర్వలటనిద్లో వరమయంజగత్ర ప. 

్య fits ఖే 1 

Et 

క " విజ్ఞానయు క్తి hs నుని 

వర ర తో నై చ వర'కేశ వ పొత్సరత * 
| ps 

కకక | 

ముక్ర oo గాధఛాసుధా ' 
బే మ. నుభవం౦బుగల్లిన శుభ చరితు) 

పరచ వై ష్షవసత్క థాచారనిరతు 
_నంకశీద్యయమంతిని శాంతవదను 

os _ వక వయనోవినాధభూవరకు మారు 

5 ores య. 
శం ఇ మ ంం 

wim కులు 

nm 

పరమ ధ్యేయుయడు గృష్ణభక్తు ళెనువో ఒపాత్రుల్ణగన్నా ధనం 
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స చళవఖేనజ
యిగురుం ట

ే చళాయుగుండం
 ద 

ద రత న్వెంక టక
 వ్షధీరుండనుస

ంధా లలా. చేయు
న ద్" 

నం అతనిసో దరుం
డు. 

సీ శ్రీ9ష ట్టకొండలతీ గ్థన్
మసింహులకుం చా 

ల 
నిదంబులగట్టించ

ిశాశ్వలీ ముగ
 

యాఢిగా లింేశ్
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84 రామవిలాసము, 

సే అందు లచ్చిశావ టన ఇ న పెరకోటీపతిక్నీ తీశుండును, 

రామరాజును తిర్రుఫక్తిభ్యానన్లు ండును, జగ్గవిభ్లుండన్లు. శకట 

చిరి. ల్పందద్యిందుజూ, య న న మ 

ఉ. పంక్రజ్రబంధ్రుబంధ్గుర్తనిబ్లావభవ్రుండు సచండళత్రుి. 
ఖాంకిత్సనషకు ల్లా వాన. నిరంక్షకని క్ట మృశాల్వి భుంద్నప్ల క కా 

/. సాంకుర్ణస్తుర్ణద రాన్ల్యు డును వేర్లుతి ష్నాత్రుడ్లు వారధి ను 

'జ్వేంకట్ర భర్త న్షత్సనయ వక్ష టవత్యవనిక్షులడైన్లు గాన్ ఇ 

గ్. మ స్వమకరరార్టునత్రిడు స ే. చం సమ్మ 

దాన కష్టడ్గు ల్లీ రాన్గుధరణిక! రంబ 
విశ్వవిఖ్యాత, ప్షత్కీర్మి వీప్టునవా ర్తి. 

శత్ఫున్లన్లు కక్ష (శుకం లై సధలభుంు. 

6, ద్వాదణిసుంకువి వ్రులకుం[ నాగ స్రయంతమ్యుతంబుతో డా 

లే దన్ద, సూపకాకదధి ఎయెకాగ్గ ప్రివబంబుల లత్త్యదళ క ఇ తృ భే 

జ్యాద్యుల్తే దభ వమ్ముష్టాంధ్ధమ్మగ్షాసన్లు క్లూ NE 

రాదోకస్థున్మ నకృష్ణత.గా ర్లాన్తున్నుల్లా ఏస్తాకుత్యు దేవ్రభ్తే aE ధా 

కు వారిభ,, శ్రీత్చరసు క్కి? ఎవ వ హ
న నావు 

సర్జస్లో శ్రి క ఎ కశ్తుముక్స స సంస క్ మం 

దర మైిమై ఓ ఈమవుంత? J COS హాం 

రుపతిద్ధర్యకీక్వే గరకు 4 Mr 

క భఖ కేజముగాం చెన్. 

een మ్యానిన్నీనుథ్వస్రాంద Ath 

OK యీ 

సబా Mn సు BE పప 

rie మూనిసినుత బాంద 



wr 

(ప్రథమాశ్వాసము. నీ 

ర్యాతిశయ శాలి జగ్గమ్మ ' . 

హీతేలప్పత్రి సకలనుజనహిత్రులై శె హాన్... 

అందు: -రొనునృపాల. వురేందరునకు 

సుళ్టుండ్తు వెంకటపతి మహీపలిజనించ 

నాయురారోగ్యనిభన సౌఖ్యాభివృద్ధి. 

గలిగి వర్ధిల్లు రమ ము రాముకరుణ చేత. 
Pye ళా 

త్ల. లిచ్చి రాజు నంతత్లిక్ర ఇ తంబు. ' 
గ భి! 0 io 

చేరమహీన్లాధునకు గు 

మ్థూర్వుుడ్డు వ. శంజహాక్యుండతి Xa 
Sane 

ఫీరుండు ర్. రాజు ము 
see నా aru Syme 

రారిక్ళవాద్భష్టి నలననధికుండ య్య. 

ఘనుండ్తగు wa షతికీం 
| Pen షా 

దన్షయ్యులు కీండా జై 'నరసధరణీశ్వరుండున్ 
ప్రి ఖ్ స ns PaO ar [| | 

ధనకనక్ష వస్తచయనా స ప 
MS UE a 

వానయర్యనై. వృద్ధిబాందిరై ల 

పద్మ రాజుతేన్లూజాలు. భాగ 
wD i అ MY 

రశ్గ్యుగుణశోభితంటు .ః జస్గగరాజు. 
"రాజు బలభదో నరస్తింవా రాజుల్టిక 

శూరులనహార్త, ర కార ధీరమతులు. 
"a ట్ RH 1 

నే ఇది నరస్రన్లాజు నంత్రల్సికొమ్మంబు, 
ను న iN గ పశ * 

వెంకటభూపతి. నుతుఃడు” ప్ 

శర్చకట్ల నిజకీరి ర వజతశ క్రేిభ్రకు ర రం 
మల సత ఇక్ 



ప్ొ శావువిలానము, 

గాంలరుంకు లచ్చి రాజు ని 

రంకుస విక ముండు పబలె రాజాలంవొ గడ్, 

: ఆగుణాథ్యుని పుతుంష భోగశాలి 

చెంకటకతి శీ తీశుండు వినుతిగాం చె 

సం 

నవనికి జరించి జోగిరాజన సుతుడు 

బుద్ద వాగ(భవనిర్తితి భోగి రాజు. 
చు జ | 

ష్ గాజకంగర్పూండగు లచ్చి రాజుసుతులు 

2 మున మంగ (వగు రాజుతేమ్మి రాజు 

కోపద్భగ్టిత రిపురాజు గోవ రాజు 

డ్ రులై బ్యా తి నొందిరి సారభుజులు, 

a తమ్మి రాజు కుమారులు ద రక నిధులు 

D7 

ఛభామిసీజసరతిరాజు రామరాజు 

సరస సంగీతకుశలుండు నరన రాజు 

రాజమాన్యుంకు వంకట రాజశౌెరి, 

ఉ. గోపన్భపాలనంద నుండు కరా )రవిరోధి నిరోధ కుండ 

(త్రీపతిమూనసీయుకు సుధిగుండు త కతి ఎయవ-శఫ 

స్ట) జల్లి లమ్మనరస (ప్రభుండాళి కవి in 

ఖ్ వత్స వాయకుల పొవనుం కై విలనీల్లు 

వ ఇది చినవెంకటపతిరాజు సంతతి, బ్రమ 

సోదరుండగు 'వెంకటకృవ్వ భూజూలుని సంతళ్ (కొముంబువ 

ఉ. పాలీశభారుణీడివిజపాళికి " వెంక టకృవభూ మి భ్యో 
నాళిక సంభ వించిరి సమద్ధలుపుతూలు విష్షువ 
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పొలన్నపాలుండుస్ రిపువి భాలుండు కేశవరాయ కెౌెరియున్ 

శ్రీ)లలి తాంగు డై ననరసింఛామహీ పతియున్నహోన్న తుల్ 

జ అంక గ 9జుండు. 

సీ. నీతిచే సౌజన్యరీతిచే శౌర్య వి 

ఖ్యాతిచే నెగడిన ఫనుం డితండు 

కరి చే సుందరమూరి చే, గాంతివి 

స్ఫూర్తీ చేందగు మహాపురువుం. డితండు 

శమముచే సంతతోద్యమమువే బాహువి * 

కళమముచే విలసిల్లు రాజితండు 

ధనమువే ధగ గ్రనర్కనముచే విపవం | 

దనమువెవర్సిల్లు ధన్యుండిత్ండు 

జయముచేతను వితరణో_చృయముచేత 

ధరణి. కాలించనేర్చిన సరసుండితండు 

పిర వెంకటకృవభూవిభునిసుతుండు . 

రాజమాతుఏ)ండె గోపాల రాజమాల్ళి, 

కొ, నోపాబరాజు మూళవ 

నేపాళవరాళ చోళ నివభావంతీ 

మ్య్మాపాల పూజ్యుండగుచు ము 

హీ పాలన మాచరిం చె పాచ్చినమహిమన్. 

నః తేనమహారమ్యు సౌందర్యంబు వ్క్ష ౦చి 

వనితీలు మకరాంకు. డనుచు మెచ్చ 



88- EE | “రామవిల్లాసము. 

దన నా. త నృత్త దర్శించి" 

సైనికులు ss _బెగడం 

క్ర భవ్లాత్యుకొార్టంటు గ్లాని. : 

యాచకుల్ సురభూజ వసుం బో కడం 
ree Vr: ౯ "a 

శ దన్న నిశాతకృపాణ ధారంజూచివిరోధి. 

జన పతుల్_. యమజివ్వాయను చుందొలం ౫, 

దన గ యశోమండలము గాంచి ధన్గదసఖు(డు 

-వెండికొ ద యటంచు ఛభావించిచేన 

వ వక్సవాయాన్యయమునకు వన్ని దెచ్చె! 

. రమ్యగుఖహోరి కేశవ రాయశౌెరి. | 

మ్. హరినే సే వాపగతంతు)) డై సర్వుప ద్వాఖా రాధనాసక్తు జె 

పర క్రాంతాజనపోద రుండయిరణ్యప్రాగల గ్ర్నానియై 

నరసుండై bask వత్స్పియ వం శేవస స కిరి. ఛి 

lyr: ఇెంకటకృష్ణీకనరనట క్వకుండున్న ీ క ( 

వం అందు. 

క్ కృష్ణాలనేంభి వుడురో 

చిష్టుడుగో పాలరాజ కేఖరునకున్ల 

కష్పుండసచినవెంకట . . 

వ ఏ నుంయనుతుయద్భవించికీి నహింఇెన్. 

క. శేశవరాయుసివు[తులు- 

భీశాలురుసమరరంగ దృఢ కెొర్యగుడా 
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ప్లూ 

ర్ 

శేశులువెంకటపతిథా 

తీ)శుండు శ్రీరంగపతియు -పాచ్చిరిమహీమన్. 

వ. అందు, 

. ఫాలాతుండెదిరించిన౯' రణములోంటొర్టుండు గెనెత్స్హిన౯్ 

ఇెలంబుల్విదళించు వేలుపుమువానంరంభిమేవచ్చినక్ 

లీలన్వారిని లెక్క సే మక విభాళించున్ భుజాసత్వళ్" 

ర్యాలంకారుండు వీర వేంకటపతి మ్యూధిళుండెన్న న్షగున్ 

"బాలామన్మభధుండుకృపా 

లీలుండుగోపాల చరణ సేవానిష్టా 

లోలుడు శాత)వగర్వని 

గాలు6డు నశ్స్చవయరంగపతి రాజు భభి. 

పభవహీంచిన శేశ్గవరాయధరణి 

పతికి సుకుండైన వెంకటపతిన్నపాల 

రత్నమునకుజనించె (శ్ర్రీరనుణ రాజు 

క లశ పాధోనిధికిసు ధా కరుడువో లె 

రూపున మన్మధుండు బలరూఢినిభీముండు బాహువిక్ళమా 

టోపమునంగిరీటియు బటు(పతిభక౯ా సురమిం|త్రియున్ల చా : 

యాప్పధిపీశుతో డస ములింతేయు సత్యమట౦చుంబండితుల్ 

భూపతు లెన్న ప ప నెంతీయున్, . 

. శేశవరాయనిసోద రుం 
. జె శాశ్వతధర్థవర్తియగునరసధరి 
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క, 

ానుపిల 

తీ ఛాగంిగణ్యునకులు) 

క్షా గాలురుబుట్టి రాత్శజన్యులుధ న్యుల్ . 

ధరుండగు నరస రాజును 

పిరజనాగేిసరుండు వెంకటపతిఛా 

తీషీరమణుండును దృఢ దో 

స్పారుండుసూర నరపతియుసౌ(భా (తీనిధుల్ , 

నుం మధువి జ్వేవిలసత్పదాంబు రుహయుగ్ట ధ్యానళు ర్రాత్తుడం 

బుధిగంభీకుండుకు ంభినీశ్వర స భాపూజ్యుండురా కాసు ధా 

నిధికో భానిభకీక్తీ ధర్మగుణకొం తేయా[గజుండర్కజూ 

భ్యాధిళోచారుండువత్పవాయ నరసింహాథళుండజెన్న దగున్, 

న క్రీ)పుట్టకొండలక్షీ శ్రనరసింహుల దేవ 

భంబుసుధానులిప్ట ౦ంబు జేసె 

దగ వెంక కేశ్వరోత్సవవిగగవాంబులు 

నెమిినృసింహుసన్ని ధినమ ర్బెం 

దిరుపతి మొద_లెన నుం 

నెలకొన్న నిక షైకూరారు ర్తులభ జిం చెం 

బితివానరంబునదప్పకనారసింవా సం 

దర్శనవ్యగముసద్భ క్కి కి సలిపె 

వె వైస్టవుల బోగచెపలవృతువనమునిల్నె 

బజలరతీంచగీరి, చేంయబరి కులించె 

వత్సవయ నరసవ్నీ తీశ్వరసుతుండు 

వేంకటపతికుమాభర, వినుకీవార,. 



గ్ 

లీ 

fir 

(పథమాశ్యాాసము. 91 

అళనితమ్ముడుసక లగుణాభి రాము 

డగుచుగురుభకి భూభణుండగుచు సత్య 
వచనధర్శజుడగు చుభూవరులువె గడ 

బభవహించెనుసూరపరాజు భువిని. 

. అందు, 

. భాగ్యనిధియెన 'వెంకటపతినృపాలు 

నందనులుతే మ్మి రాజును నరసరాజు 

బుణ్యుడ గుతిరుపతి రాజు బుచ్చి రాజు 

మొత్రువంతులుప్పుబలిరి సత్యనిధులు, 

4 తవ్వినృపాల కేఖరుయ ధార్మికుండై నిజబంధు కోట
ికిన్ 

సమ్మ్శుతుంెమహీదివిజసంఘ ము పాలింటికల్చ్పభూజమై 
సమ్మదవృత్శితోడ గవిచందు)లకున్ బహు మాన మొప్పమా 
న్యమ్యలొసం గుగోరినప దార్టములి చు ఏ్రముహాద్భుతంబుగన్. 

య 

చెలగిమదవాసి తోంబోరిగ లువ౭జాలుై 

జఉదవుంగాయజాలు సింగంపుకొదమనె న 

మించికన్వడినై నసాధించంజూలు 
' 

నరసభూపాలుముహిమ నెన్న ంగ (దర మె. 

. వినయము నెరపునువిద్వ 
జ్ఞనములంగనుంగొన్న చోట కతులచోటన్ 

ఘునవిక ౧మంబు చెరపును 

సనయుండుతిరుపతినృ పాల చందు.డు భలి కే, 
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క్ష 

రాొవువిలాసము. 

అన్ఫ తంబులాడం డెన్నండు 

మానసునవారిపాదభాక్తి మణటువడురమూపం 

బునుకే ర్యముగ లధన మ్యడు 

ఫఘనుండనంగాబుచ్చి రాజుకడును గి కెక్కెన్ , 

నలినపత* ,నిశాల నయనుండు వె కటు 

పతిరాజు సజ్ఞనపడు పాతి 

కోపం బెరుంగని గుణకోభితుండు ల 

మ్మేపతి రాజుది! ర్పన ముండు 

శరదిందు కాంతినుందరదర వోసుండు 

సరసుండు నరసింహాధరణిభర్త 

కామినీవ్భాదయాభి రామామూా గ్ర సుథైర్య 

"హీమాదిొ) వెంకట 'రావమనౌరి. 

ప్రతిభ hac 

గే 

సుతులు నలుగురుపుటికి సుజనహితులు 

వసుమతీసురవి శ్వాస వర్థమాన 

విభ వదీర్థాయుకున్న తుల్విమలమతులు. 

నందనులుసంభవించిరినరసరాజ . 

కుంజరునకుమువోత్కులు గుళలనిథులు = | 

కీర వంతుడు వెంకటకృష్ణ రోజు 

రాజమాన్యుండుబల భద రాజమౌళి, 

_వత్సవయగోపినాధభూవల్ల భునకు 

కుమారుండై క్రీ మ . 



శ "రికి ష్టతు)ండుదయిం ఇసకలభోగ 

నవ్య సుర రాజు (శ్రీజగన్నా ధరాజు. 

వై రిభాపాలక వదనాంబుజములకు 

జంది)క యేమాన వేందు? న్ట్ ర్ట 

పరిపంధిగంధసింధురముల శే రాజు 

భేకీర వంబజుసించోారవంబు 

కవు తాధిపకి సె సెన్యవిపినంబునకుదన 

జ్వాల లేఘనుత్నీ వసాయకములు 

దర్చితాహిత మేఘతతి! జంరుూానిల 

వేగ మేనరనాభు నిజయధాటి 

యతండునుతికె క్క_సుగుణరతే్న ఘే బుళీీ 

విత్త నంతర్చి తా కేవ. విబుధకోటి 

ధరస్తసంపద నతని కతంజెసాటి 

ఓ తిపరిపాటి శ్రీ) జగ్గనృవకిరీటి. 

పాలతోంజలి వెల్లురాలతో నలగు 

'తాలతో మళ్ళ్య వూలతోడ 

హరులతో ముళ్తెంపు సరులతో నమరుల 

తరులతో వెలిదమ్మి 'వికగులతో 

వరముతో శరడంబు స వల్పుటో. 

షర ముతో. నొత్త కప్పురముతోడ 

వాగునితోనిండు చందురునితో దుగ్గసా 

గరునితో కుచ కాంబరునితోడం 



94, రామనిలాసము. 

గలవా మొనరించి విడళించి ఘనతగాంచి 

జగతి వివారించు చేరాజు సాందికీరి, 

యతడు నుతికక్క_ వతృ్పవాయానగయాబ్లి గ్రా చె స్ ధి 

చందు డైన జగన్నాధ జినవిభ్గుండు. 

సీ సిరిగల పెద్దాడపురిని వేంకట నాధు 

"జేవాది బేవు బితిష్టంజె సెం 

తిరుపతి చేయించి తిరునా శ్రగావించి 

స్వామికి సంతతోత్సవ మొనర్చి 

సార్వ వె ప్వవ పఠుసమబుద్ది దీవించి 
వి = లం థె 

రమణుతో నగ్భ్ళహారంబు లిచ్చె 

వల్ఫీకి సిరియంగు వర ఫలభూజ భా 

సురవనంబు గచించి వారికొొసంగె 

నన్న సత్యంబు వకు న భ్యాగతులకు 

నిధి తీటా కాదిధర్శముల్ నిలిపెధరణి 

రాజమాతుండె కస్తూరి రంగ శారి 

నంద నుండైెన _శ్రిజగన్నా ధరాజు, 

ఉ. హేమన గేంద) ధీరుడగు నేనుగలమ్మణసత్క వీందుండు 
దామసుథానుయోక్సి వితశంబగునట్లుర చిం చినట్టి తు 

ల్యామహీ మప్ర బంధముగుణాడ్యులు మెచ్చబరి గహించెబి 

జ్ఞామహీతుండుజగ్గనృపచందు)ండు శాశ్వత 58 సంధిలన్ * 

గీ. ధన్యుడై నజగన్నాధ ధరణిపతికి .. 
గుణసముదుండు తిరువములకొండ రాజు 



ప్రథమాశ్వాసము. తనల్ 

తనయుడుదయించె నసమానదానఘ నుండు 

భర తుండుంబోలె రథం చెబిజల నెల్ల 

హరిహర గుకుమహీసుర భోకి నివుణు 
అనే "men 

ధార్భిక శేష డై తేనరు మేటి 

కాంధవాళి)త భృత్యసాల నాసక్తుండై 

వాశ్సల్యశాలిమమొ వ వజులు సునుండు 

పి సత్య వాక్యప లిపాపనాచార్యుడై 

నీతిప్రవ్ణుండై నెగడుజూణ 
యా 

ధన ధా న్యమణి వస్తి) ధాతీ)పిడాతమై 

విలసిత కీరి యె వెలయు పోడ 
ల వ ; 

కపటవిద్వేవ పరజన గర్గ ణాది 
బా 

కొలువబహూుదూర వరి యె మెలగుసుకృతి 

వత్పీవయ జ రా జేందు9ని వరసుతుండు 

గుణసముదు9౦డు తిరుమల కొండ రాజు. 

ప పుణ్యు. డగు తిరుములకొండభూవరునకు 

లత్సమాంబకు గలిగి! లలిత మతులు 

నుతులు వితరణగుణ వినిర్జితీసురదు) 

లధికో భె ర్యాదు9లు న లేందు)లమితరుచుల, 

రతిరాజనుందరుం డతిళూరు.యడానత 

వీతిభర్న వెంకటపతి విభుండు 

(శీజానకీనాధ పూజామహోేత్సవ 

(ఛాజమాసుండు జగ్గ రాజ వాళి 



96 రామవిలాసము. 

వ రి కెలబలారి వారిజాసనతుల్య 

“= నూరిపోవకుండు కస్తూరి న్భపత్ 

యింద వారణ భరచ్చంది) కాసికే కీర. 

సాందుుండు క్రీ రామ చం[దనృపుండూ 

భదిదాకృత్వవిజితే సమువ)) దేవ 

కాదు)మ నుభాక రుడు బబభదశౌరి 

యవని పాలించు విషు పంచాయుధంబు 

లనంగ వెలసిరి వత్సవాయాన్వ్యయమున. 

క అందగ్రజునకు శ్రీగో 

విండకృపాపాతునకును జెంక టపతికిన్ 

నండను(కు తమ్మి రాజపు 

రొందరు. జుదయింవౌ విబుధగతుకుండ గుచున్. 

వం. విత భామ త్వము ధై రసం ౦పదయు' గాంభర్యంబు నాదా 

[ర్యమ క్ 

జతురత్వంబంను ధర్మశీలతయు సౌజన్యంబు జన్యయేమ్లా. 

గతచుస్సాధ్యవిరోధిసంవార అజా గ కాహాంచి క్రాంతియున్ 

మతిచె కం చ్యనులమ్థ తాతను సై నైజంబు లెల్ల స్పుడున్, 

న్న క్రతువు సేయిం చె చాంధ వాశితులం బో 

న్య ఫలములొసంగ చావ్మాణుల కెల్ల 

_జగపలిన్భృపాలకృ్ళ ప గాంచిజనులమని చె 

వత్సీవయ కు రా పావనుయభళిరె.. 
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ఆతమ్మి రాజునకు ప్ర 

ఖ్యాతపతి [వత కు వ ns భాగోర్టి 

సుతుడు వెంకటపతిధా 

తీఎతలపతి సుతుండుపు శై. "జేజంబెసంగన్. 

గీయుతుండై యారోగ్యచి 

రాయుగ్బల పుతిశాలియె వితేరణ రా 

"భేయుండు వెంకటవతినర 

నాయకు(డభివృద్ధి చెందు నరహారికరుణన్. 

గ, దశరథసు తాగ)గణ్యుండౌా దనజవైరి 

చందమున నోపీనాధభూజానిసుతుల 

కగ౦ిజుండునయిమహిమ చేనమరుజగ్గ 

రాజుసంతేతి వరి ర్లింతురమ్యు ఫణితి. 

Aa చందిసముం డై న జగ్గరా కేందు? సుతులు 

క్ల ఖప్త్పనృ్ఫపుండును గోపఛా త్రశ్వరుండు 

జ్ఞాననిథి వెంకటవతియు సమరరంగ 

ఏరుండాచార్య రాజును "వెలసిరందుం 

గు వ ఫణి రాజు ద ర్పాంధశాత్రేవ 

పాంణానిలాహారపరత్. చెంద 

దననామమంతి) ముద్జతవై నై రిభే తాళ 

సాధ్వస సపలాయిత్రులంజేయ. 

' దనఖీరికా ధణంధణ నినాదంటు మ 

శారిదంతులకు సింహారవముగ ౯ 
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డె, 

"రావమవలాసము, 

దనపితాపాగ్ని దు రాంతవి బ్వేపిభూ 

వరులకు శలభ భావముఫఘటింప. 

రాయ వేశ్యా భుజంగ సంగాంమవిజయ. 

రాజమారాండ గడిదుర్ల “రాయబిళుద 

రాజితుండు వత్సేనయ జగ్గరాజ సుతుడు 

ప్ర)జలంబాలిం చెం గ ఫవభూపాలమాళి. 

కొండెములాలకింపండు (పకోపము సేయ(డు వి పకోటపై 

బండితవింత) బంధుజన పతుము మానడు యుద్ధ కేళిలోం 

జండవిరోధి యూాధభుజశ క్రి గణింపండు sh ss 

రాండుడువత్సే వాయకు లధన్యుండుకృష్ణనృ పాలు డెన్న గాన్. 

వ, నిటలతటావ్నీ చేత మరునింబరిమూార్చిన ఛఈూలహాస్తు (డున్ 

డ్, 

క 

బటుగిరి భదియాాభిదుర పాణియుందారక జానవ్రుంబరి 

స్ఫుట సత్ గబినటై ఖాసూాతియ్యు! గయ్యము సేయవచ్చినన్ 

గుటిలవిచారి జగ్గనృపుగోపన్భపాలుని గెల్య నేర్తు నే, 

వ. అతని సోదరుండు. 

శ్రీంపతిభ కి చేతం గులశేఖరుడై న ఘనుండు ఛిత్తవి 

శే వము లేనిబోధనుండు న్టీసక్రర -జీళిక వీష్తుపాదనే 

వాపరిళుద్దవిగహుండు వై వ్షవలాంఛన పంచసంస్కి యో 

గ్లిపితమూర్సి | వెంకటసతివిభరత్నేము ముక్తుండేక దా. 

గంగాస్నా న పవి[తుండు 

నంగ రవిజయుండు బంధుసమ్మతు(డ నఘుం 
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డంగజ గురుభక్తుండు స 

త్పంగకు. జార్య రాజు సరసుడు భలినే, 

వ, అందు, 

భాగ్యనిధియగు గనోపభూపొలకునకు 

సంభధ్రవించిరి నరసన్న జగ రాజు 

గృప్తఘనుండును 'వెంకటవ్నీతివిభుండు 

శాంతులునుపుతు)లశ్యంత సడయమతులు. 

శ శరణుజొచ్చిన దీనుల గరుణంజూా చి 

దొరల. గావించునుహి మువే నరస రాజు 

బంధుజనముల యెడంబక్షు పాతియగుచుం 

దగ్గులేకుండ బోప్సంచె జగ్గరాజు, 

. శరకోదండ భుశుండితో మర గదాచ(కాంకుశపా9సము 

ద్షరముఖ్యాయుధయుద్ధ కౌశలకళాధా రేయుం డై క్రీడతో 

సరి నేయందగుపోోోడ యెనరపతి స సృవ్యపరిభా వాఢ్యుడై 

సరసుండై విహరించే వత్సృవయకృష్ణ త్ ణినాభుండిలన్ 

అతనితమ్ముండు శాంతుండత్యంతసుకృతి 

బాంకుజంకుంగళంకును బొందండెపుడు 

వింకటనృపాలుండధికులడె “నెలసె నతని 

సాటియగువారుగ లర యిజ్జగతియందు. 

గేపరాజమాళి కొమరులలోవంక 

కరు(డుకృష్ణ రాజుగ నియె సుతులం 
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గూరరిసు విభాలుగోపనృపాలుని 

| రాజమాన్యు సింగరాజ మణిని, 

వత్సేవాయ కృృవవసువాతీశ్వరు సుక 
ae! యె 

రోొమను౧జె న యటిగోపరాజు 
0 te 

బుద్దిమంతుండార్యపోవకుండు గృహస్లు 
థు 6 

డనుచు జనులువొగడ ఘనతంబూ నె, 

ఉత్సాహవృత్తము, 

వాత్సరోరువహాంబునందభీన్ష'దెన మెన (శీ 

వత్సలాంఛనున్ఫుజించు వర్షసనీయళూరుం డై 
» కళ అర 9 స్ మత్సరింపుచున్న దుష్ట మతుల నిగ9హి ంచు iy 

వత్సవాయ సింగ రాజవర్యుం డారు లెన్న (గాన్ 

ద షవాచార వపావనునకు వెంకట 
6... 03 

పతికిజనించె నూర్ణితు(శు నుతుఃడు 

జ రాజసు లేందిసముండుభోగ సమృద్ధి 

బుద్దుపిసిద్దు చేజోగిరాజు 
థి ధ్ 

హరికృపచేతనాధరణీశ్వరునకు నెం 

కటపటథి భూవరాగ )ణెజనించె 

నాశిగతేజన వాంఛి తార్గప్బడాన 

మగి"వినిక్షి తామరమహీజ 

దానవై భవుండైన యవూన వేంది 
అహి షస bs పుంగవునకుం గుమారుండు ఫుశైజర్గ 



పిధమా శ్వాసము. £01, 

రాజు తమ కాత వేరుచేం బ్రబ'లెసకల 

'భాగ్యసంపన్ను (డై రాజయోగ్యుండగుచు. 

వ. అనంతరంబ కృవ్వధరితీ/ కాంతుని సంతతి pe 

బభివర్షి ంచెద. 

గ్, వత్సోనయ నోపినాధ భూవల్ల భునకం 

బౌత్రమణియగు కృప్ణభూ పాల మాళి_ 

కృష్ట దేవుండు భోజపుతిని వరించు 

"భాతి గుణవతి రంగమాంబను వరించె, 

వా, ఆరం గృమ్మకుంగ్భప్పభూ పతికి విఖ్యాత (ప దాగృత్యమం 

దారంబుల్ నుతులుడ్భవించిరి జగన్నాధకుమాభర, యున్ 

ధిరోధారుడు గోపరాజమణియున్ విస్ఫారగంభీర తా 

శీ, రాంభోనిధియప్పలశ్షీ తివుండున్ [కీ మ(త్సభావోన్న తుల్. 

వ. అందు, 

మ. సమయంబించుక మించనీయ కిలంబర్దన్యుండువర్షి౦చె భూ 

రమణీరత్నము సస్యసంపదలచే రాణించె వర్షాశుమో 

త్ర తెమధ ర్మాన్వితులై రిలోకులు ని తాంతేంబున్దగన్నా ధ భూ 

రమణాగన రుండాదిరాజసముడె డై రాజ్యంబుయాలింపగాక్,. 

a, రధము లోభమున్మశము (హారజనంబుల పాలుజేసి స 

ద్చోధము సత్యమున్న మము భూతదయావినయార్ష వంబులున్ 

మాధవపాద పంకజ సమంచితేభ క్రి యు యు కి యునొజగ 

న్నాధనృసాలునందు నలిన ప్రభవుండుగ్భజిం చె గక 
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ప అమ హోరాజా నోదరుండనఫఘనూర్తి 

సత్య వాక్య హరిశ్చంద) చక్ళవ ర్తి 

భవ్యగుణశాలి గోపభూపాల మౌళి 

పజల రవ్న్౦ె నూక్షత్ ప్రభ వహించే, 

ఉం, అవున నంట నగు నప్పుడు కర్తునిలీలంజూ చుం బ్ర 

త్య రుల సంహరించు సమయంబున. కూరను రీతియానుస 

'త్యార్థయుతంబుగా. బలుకున య్యెడ ధర్మజు భాతిందాల్బు స 

శ్వార్ధవదుండునోసవసుభా సెపు, డద్భు తవాముంజెన్న గాన్. 

ఉ. నారదురీతి శంతనునినందను ఎకెవడి. యంబరీషగో 

రమ లేందుిపోలికంబురంద రుపు త్రునిభంగి మాధవ _ 

స్ఫారపడారవిందయుగ సంతతభక్రి గ సార్ట్రమాన సాం 

భోరుహుుంజె జె ననోపన్ఫవపుంగవుం డె డెన్నంగ్భు కాధ్దడిమ్మహీన్ 

సః వల్ఫిక పర్య జేశ్ళరర మానర సింహా 

నితో్యోత్సవకి'యానిపుణభక్ష 

_బరవస్తు గోవింద భాగవ తాచార్య 

పరవుపావన సానపద్భ్మ్మగే నవ 

స్నానసంధ్యానమస్కారదివ్యాష్టాతు. . 

రీమంత్ర)జపమహోో ద్లామనిష్ట | 

వానుజేవానంత వరదనారాయణ 

కృష్ణాది నామసత్కీ_ర,నంబు 
"ఛాగవత మాధవస్తోత్తు పఠననియతి 
-ఘుదత్యాగాగల ధర సంపదల హెచ్చి 
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పుణ్య స్వరూపుటడో కృష్ట నృపతి 

మండగు వత్సనయ గోపధరణి విభుండు. 

డు రాయపిభుని తిమ్మున్న పేందు)ందుధర్మరీతికిన్ 

విసీతికి౯ గుణవిభూతికి ఖ్యాతి! సంజెసించి స 

చురస్పరంబుగ ని తొంతముమన్న నచేసి మెచ్చంగా 

నమొం దెసూరిజనగణ్యుందుగొ సన్ఫ పాలు డెంతయున్ , 

3 నోపనృపతి తముగ్తడు 

సుశేంగు)ండు రాజపూజ్యుండు కరుణా 

'భుండు వముధురగానక 

ంధశ్వేందు) డవ్చల పిభువకురున్.. 

ను బాహు. డభాయతీలేచనుం 

కక కందర్పుండ నఘమూర్తె 

,త సాహిత్య నర సవిద్యా శాలి 

రణరంగ విజయుండు పిణుతకీ ర్తి 

సాల పదఖ క్షీ కుశలుండుసావాస . 

విక౦ిమార్కుడు సుకవి యుండు 

ఏదపహాోసముటఖారపసిందుండు శరణా గ 

త్ర 'తాంణనిపుణుండు ఛార్మికుండు 

జమాతు)ంజె ధనధాన్యరత్నే వసన 

ససంతోవీ తా శేషధరణిసురుండు 

ఫ్స్వయ కృృష్యభూ పాలవరసుతుండు 

వ్య గుణవోరి యప్పృలరాజశె "రి, 
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వ. అప్ప లరాజకుంజరునకు( గృవ్షభూపాలుడును రంగ 

నరస్భ్రంగ వుండును, రాజనోపాలభూపతియున్సు సూరపరాజును 

బ్రభవించిరందు. 

ఉ. వై వ్యవసత్క భాశ్వివణవర్టిత వుణ్యనిశాలుండైన ఫి 

కృష్ణనృ పాలుకర్తి శరహీకతుపాకపటీక చందికా 

జిష్షుమతంగ జాశ్వశళి శేఖర లేఖ మహీజరాజవ 

నిష్టురుచిప్రహారముల థధ్నొని గల్లి నిజాచ్చసు చృవిన్. 

క, బంగారు కొండయెననొ 

సంగును లోభంబులేక సత్క వులకహోో 

రంగ ది(తేరణ కర్దుండు 

రంగనృపాలుండు సుగుణ లతా గతా, 

శా, చంచస్లీ రి రమావి శాలుడుజయేచ్చన్ రాజనోపాలుండ 

భ్యం౦చ చృంచలమండలా (గ విహ్నతీన్ జనంబులోవై రులన్ 

జించున్ [దుంచుంవధిచునొంచుశిరముల్ భేదిం చుమర్షించుదూ 

లించు౯ ద్రుళ్లణగించుమిం చుగవి భాలించున్వి దితంబుగా౯ా, 

గ్ కరణయెక్కుడు సడి వేకంబుఘనము 

న్యాయమతి హెచ్చు శాంతిగుణంబు తజుచు 

చండవికనువిభవంబు కొండ పొడవు 

రాజగోపాలధారుణేర నుుణమణికి. 

శె. నూరనృపాలుండు సురగిరి 
కకక శ్రీ)నార సింహా చేనునివలన 
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స్కారుణ్యమునకు. బాత్రుం 

డై పా వర్షిం చెన్ , 

+ ఇది యప్పలరాజు బలుకు ర విటమోాంద నత 

తా. బోపీ, తాగగిజుండునగు. ని నప భూ పాల జి 

ముని సంతతిప ప్రకారం బభివర్ణి ం చెద, 

గ్, వత్చేనయకృవ్వ ధా గుణీశ్వరుని వుతు)ం 
డైన న్టీంనో పాలనృపుని యగ్రాంగలమ్మీ 

యుభయకులకీరి సంధాయిశుభ చరిత) 

రమ్యుగుణరత్ననికురుంబ రాజమాంబ, 

ఈ తాహావృ తము. 

భానుసముండు దంతులూరి పద శ్రనాభమొళికిన్ 

దానధ రని ముఖ్యగుణకదంబ లచ్చవమాంబకుక౯ 

భూను_తెక పుణ్యమూర్తి 'వుకి]యె జనించె వ్యా 

చ్యానవన్యకీ ర అ కపడిక్, 

క, తాంతీమతి రాజమాంబా 

కాంతామణి సాటివచ్చుం గంజూముని నీ 

_ మంతిని కజునింతికి దను 

యంతికి గంగాసివంతి కతినయ మహీ మన్. 

శా. ఆరాజమ్మకు నోపభూపతికి 'ఖడ్రాటోపని ర్వాపిత 

"కూరారివ్రళతుల్ _జనించికినుతుళల్ నోపాలకృష్టడ్రభుల 
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. eo 

డాగూఢస్సుట కీ_ర్లివెభవుండుసింహాదిిక్షమాభర యు౯ 
(శీరామారమణీయమూర్తులుబుధ జే మంకర(పాభవుల్. 

న, అందు, 

. తనమనోహరమూర్రీ తనవినిర్శలకీర్సి 

మక రాంకవారిణాంకముహివముగాలువ 

దనర సో క్రినమృద్ధితే న సూక్షుతరబుద్ధి 

భోనీశబాగీశభూలిదెగడ 

దనవిత వికగిమవ్య కి, తనధీరతాశ క్తి. 

హరిరాజగిరిరాజగ రిమమూన్న ( 

దననిఖ్యాతితనమహ*ద్యుతిరీతి 
ధననాధదిన రాధఘునత మిజం 

గల్పతరు కా మధుగ్హానుకలశజలధి 

కర్తఘనఘనవీత్రణగణ్యు ండగుచుం 

(బబ శ్రీ)వత్స నాయ గోపరాజనుతుండు 

జిష్టువిభవుండు గోపాలక ఎవ్వవిభుండు. 

మ. గుణర త్నా కరువత్పవాయకులజుక నోపాలకృవ్ణ వ్రభున్ 
రణసన్నద్ధసముద్ధ తాహిత చమూనాథావరో ధాంగనా 

మణి తాటంకభ యిక రసు స్టర్ రాశుంధ్ల' (దూత శాశ్షేయకున్ 

(బ్రణుతింతున స. 

మె, అతి ధె ర్యాన్వితచిత్తుండై వివిధవిద్యానాట్యరంగస్థ సలా 

త. డెక ్రహజలధిమైయిందు ప్రసన్నా న న్యు Fs 
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కుత సార్క (ప్రతిళున్ (బతాపనిధియె గోపాలకృవ్షతుమా 

పతికంఠీరవుండాదరిం చి (ప్రజలన్నాలించె ధర్భస్టితిన్. 

తన నాశ యిం చిన ధరణీపరుగ్గిల 

కఖిమ తార్లములి చ్చి యాదరించుం 

దన గృవాంబునకువచ్చిన 'చాంధవ్రలను స 

త్క్కారంబుగా నించిగా రవంచు. 

దనపద్యములు పఠించిన నంధిమాగథ 

జనులకుం గోరినధనమునొసంగం - 
దనతో నెదిర్చిన భారుణీనాధుల 

పాఇముల్ ఖడ్డంబు పాలు సేయు 

| దననునఃపద్భ్మమింది రాధవమిళింద 

al 

వివారణస్థాన మొనరించు విభవమమర 
నెంతగుణవంతుండసిబుధు లెన్నంబిబలె 

జివ్లవిభ వుండు గో పాలకృవ్వవిభుండు. 

నో పాలకృళ్ణనామక 

. సాపొగిణెపోదరుండు పొగడికంగాంచెన్ 

వా 

శ్రీం పూర్లుండు సింహాది)మ టి 

పీంపతిస త్యాభిరతు(డు కృషుండనంగన్. 
లా 

నిజవంశదు గ్యాంబునవిథికి వృద్గిఘటించి 

బంధు చకోరపాళింబో)చి 

యాళి)త వైరవవక్షంబుగానించి 

దుష్టమానవత మస్తోమ మడంప్రైం 
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ము, 

విముతపంకజవికాసము డిందుగాంేసి 

నతీజన దై న్యసం'తావముడిపి 

సకలజనానురంజనము సంపాదించి 

యతులితనుపస సన్న తవహించి 

దిక్ Sse గీరి ర చందికలునెరవి 

పితిభగాణించె సింహాదిరాజచందు) 

డత.యభఖ్యాతిగుణరీతి నతిశయిం చె 

నిష్కళంక స్వరూపతనివ్వటి లై. 

'శి9తభ్రూ చేవవనీవసంతునకు నారీరత్న నేతిపి) యా 

ద్భుత సౌందర్యకళావసంతునకు సంవూర్ణప తాపార్క మ 

ర్రితవి ద్వేవి మందాంధశారతతికిన్ శ్రీ/ర మ్య సింహో దిభూ 
పతికిన్ శూరతచేతసాటిగలర భావింపభూమండలిన్. 

ఇా,భూమిాశస్తుత శె"ర్య భె ర్యసుషమాభోగంబులందున్ గుహా | 

ఇ సీమా వానపవితతకుయముని శ్రీ యోగముల్ మానిన౯్ 

వేమంబొవ్నంగసాటినే Se Bec 
(శీమద్యత్సవయాన్యయో త్ర త్ర మునితో సింహా(దిరా జేంద్రుతోన్, 

క రీ)ఛనంజయగేత 9 పాధోధి రాకా ను 

థాకరుండా శ్రిత ఫీషిక్షరుండు.. 

రణరంగసంగ తా రా తిజీమూతప) 

భంజనుండు; జనానురంజనుండు 

నృగభగీరభరం తిసగరశంతనుసమ 

పాభవుండు సు  రేంద) వై భవుండు 
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దీర తొనుహీా మానధీరితన్వర్థాది) 

మరద రుండు వునోజనుందదుండు 

దంతులూరి జగన్నా ధధరణివిభుండు 

తండి)గా లచ్చమాంబిక తల్లి గాంగ 

సంభావీంచెను సద్దుణజన్నభూమి 

జానకీ దేవిథీ) దేవి సాటియగుచు. 

అట్టికీ)డానకీ దేవి నధికసాధ్వి 

బరిణయంబయ్యె సింహాది)ధరణిభర్త 

మాధవస్వామి జగ బేకమాన్యమయొన 

యంబునిధిక న్య నుద్వాహమైనరీతి. 

పర మపాతివిత్య భవ్య చరికిచే 

ననసూయశెనవచ్చునన6గ వచ్చు 

సజ్జనస్తవనీయ సౌభాగ్యమహిమచే 

నదెక న్యకు నాటి యనంయగవచ్చు 

ఘనదయాదాతీణ్యగారవయుకి చే 

నలసుమితే )కుసాటియనంగవచ్చు 

సంపూ క్షసుస్థిర సంప పత మృద్ధిచే 

నాడిలక్షీ కిసాటి యనంగవచ్చు 

ననుచుందనయందుంగల్లుగుణాతిశయము 

చాంధవులుమెచ్చి పొగడంగం బ్యభవహించె 

వశ్చవాయ సింహాద్భిభూవరుని రాణి 

జానకీ జేని థర్మావాసనలరీవి. 
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ను. శీతి దేఏసదృశత మాసతియా క్రీ జానకీసాధ్యి కిన్ 

శి ఎతసంరతుణద త దాననిధికి౯ సింహా దిగ భూభ గకు౯ా 

మతిమంతుల్పుతులుద్భవిం చి రిజగ న్నా న్యుండునోపత.మా 

పతిసు కాముడు పుణ్య శా లెచిన గోప మోణీభ ్ రనెస్హళలియుక్షా. 

మ, చినగో పత్నీ తిపాల శేఖ రుండు సౌ శీల్యంబువ న్చెన్ష యొ 

జననం ఖాదిగ (6 బత్యహంబునుకృ ఆ"ంచ ద్విత్తే నూర్జింపుచూకా 

దనుజారాతిపచాంబుజంబులము సంభథభానంబుగాసింపుచున్ 

జన చేశిపి]య రర్శనుండ గు చుశశ్వతీ ర్తిగాం చెన్భువిన్. 

క. చిననోపనృపునిదర్శిం 

చినమానను లెల్ల పూ ర్షశీ తాంశునిజూ 

చాన చందంబున (గశు హా 

చ్చినసంతోపాకిశయముజెందుదు రెలమిన్. 

గీ. వక్పవయగోప ధా గుణీశ్వరు విపుతు) c 

నసింహోడినృపుని భా గ్యంబువలన 

విముచే వాంశమసంభవించినట్టి 

నో పవిభునినుతింతు వాగ్గుంభతతుల, 

చా ఇాంత స్వాంతు దిగంతదంతిరద భాస్వత్కీక ఏ చృపి తొ 

శాంతున్నితవవీవసంతురణరంగా త్వంతవికాంతువి 

(భాం తా రాతితమః(ప్రమాపణక నద్భాసంతు గోసకుమాో 

కాంతున్వత్సవ యా న్యయాబ్ధిర జనీ కాంతున్ను తింతున్హృతిన్ 

ఖా, శీ రాబ్టిన్విలసిల్లు చందమున లత్మీ బేవి చన్లొయిప్వై స 

-నహాకిసవారించురీతి రనిబించాంత స్థితుండ్రైన య 
am 
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ట్లూ రాజీవవిలోచను లదు సతతోద్యల్లిల. గిిడించు సు 

శీర మ్యుంబగు సోప్రభూూవరుమహాో చి త్తారవిందంబునన్ 

చ, చదివిన బివ్మాచారులకు సత్కు_లసంభ'వ్ర లై న వారికిళా. 

సదయము సంతనిల గ న నేకులకున్నహువి త మిచ్చి స 

డ్యితముగా వినాహములువిపఎజనపి) యుం డా చరింపుచున్ 

సదయు,డుకీర్ని గాం చెన్సపచందు)ండుగోపనృ పాలుందున్న లిన్, 
'నీ, శీగమహాపర వస్తు రామానుజాణార్య 

2 

గురుభ క్రినిపుణుండే ధరణివిభుండు 

బవాుుపురాణ శ్రేన్ట భాగ వతేగంంథ 

పరమార్ద వేది యె భాగ్యశాలి 

పితివాస రాగత బంివాన్షివిద్వజ్ఞనా 

భిమతేపిదాత యే విమలకీరి, 

- కమనీయ గుల భవ్య శావ్యనాటక పరి 

జానపివీణుండే ఊానఫ్టునుండు 
శ) రామకృన్న చేవపాదారవి.ద 

ల £3 i 

సంతపి ధ్యానరససు ధా స్వా ద మోద 

మానమానసుడధి రాజమాన్నుడతండు 
రాజమాతు) జె శినోపనాజ మాళి. 

ఇట! జ ల తనమహోొ డార్యంబు దనమహాధై ర్యంబు 

కరణి జీయూూత'రాఘవ మునర్భ 

దనవినిర్శుల కీర్తి తసవిక)మస్చ్పూరి, 

పగిది బదాాహి తో పవమహసింషజణ 
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దన,షవిద్యాభాళి తనరూపనిఖ్యాతి . 

XR గమలోద్భువగ రిముమి జుం 

దన కార్ముక పెఢి తనపి తాపనిరూఢి 

| భాతిధనంజయమె పీధిమ (బూన 

ధరణినుతి శెక్కి నిజభుజాదండమండ 

లాగ )దర్శనచకితమ త్తారినృవ్సుండు 

వత్స వాయ సింహాది) భూవర సుకుంకడు 

(పణుత గుణశాలి గోపభూపాలమాాళి 

, శారద నీరద నారద పారద 

హోర దర స్ఫూర్తి నవఘళించి 

శరదిందు శరకుంద శరబ్బందవర చంద 

న హరిచందన కాంతిలహరిమిరి 

 హరికాంత వహారికుంత వారిదంత కరిదంత 

విధుకాంత పృధు కాంత నిభవాసించి 

క్కు పురవైరి ధరశీర్షగిరి దారివారి శౌరి. 

చరణ నిర్షరవారి సుశుచిగేరి, 

పాండు రాఖండ నిజకీరి. మండలంబు 

పుండరీక ళభవాండంబు నిండ మెజయ. 

భాభవముగాంచె సింహోదిి రాజనుతుండు 

పిణుతీ గుణ భాలి  గోవభూపాలమాాళి. 

సప తివశ్ళరంబు గోపాల చేవ్రునకుం 

ఛ్ర్యాణంబు గావించు రాణమిటు 

ew 
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ధరణినురులకు భూదానంబు లొనరించుం 

బ్రాోచీన మాన్య భూఫలములిచ్చు 

న ధ్యాపకులంబెచ్చి యనిశంబువటువుల 

వేడవిద్యాభ్యాస విదుల జేయు 

నాశోనివచ్చిన యభ్యాగతుల కెల 

నిష్టమృష్టాన్నంబు లెపుడు నొసంగు 

నెంత్ పుణ్యాత్యుండనిలోకు అన్నుకొనలం 

గ్ సుకృ తాతిశయములవార్త కెక్కె 
వత్స వాయ సింహోదిభూవరుని సుతుండు 

ప్రణుతే గుణశాలి శీకిగోపరాజవకాళి... 

తరు, వరతుల్యాఖ్యమహోనదీతటమునన్ వల్టిక_కెలంబునన్ 

"నరసిం మౌ. గ్యప్ర ళ్లు, స్ల్మధిర ంబుసతసక నానా ఫ్ లయోస్దరు హే 
ల్కైరరమ్యుంబగు నారి కేళవనమున్లల్సించె ఎదెత్యారికిన్ 
సిరివరిల 6 బువ, ప్రవాటిరచియించెన్లో పపరా జెన్న ౯. | యాం ౧ 

మ. వరకాం( డేగులపట్టణంబుసరనన్ వరింపలా యోగ్యమై Us లు <2 వలా 

పరమస్వ చ్చజల ప్రపూరనిధియొ వాంధ ప్రియో త్వాడియా 
చెరువ్రున్నావియు మావిత' 'ంపును(బతిష్టించెన్ముహాధర తత్ 
త్పరశీలుండగునోపభూరమణుండే తన్నాతుడేయెన్న న్. 

క లీ)నుతక్రీతిలావై భవ విశిష్త దుహిపరవస్తు వంశరా 

మానుజ దేశి కేంద్ర కదుణాంజనసాధిత భావా 
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మానుజర్సాగాగి రాణశతరహస్యనిధిన్వినుతింతు కృళ్ళ సే 

వానిరతాత్సు వత్సవయవంశ వివర్భను'గోసభూవరున్, 

చ వనచతురంతయాన గజ వాజి శతాంగములాత పతీ) చా 
మరమణి “కేతనోత్సవ సమంచిత కాంచర త్న భూవణాం 

బరములు భోగ భాగ్యమహిమంబులు గోపనృ పాలమాలి చే 

_ సిరియునుబుట్టషొండన రసింహులకున్ దొర కున్న హోేశ్న తిన్, 

గీ. వార్తశెక్కిన శీ)వత్సవాయ గోప 

రాజ కేఖరునకోం గూర్మిరాణియ గుచు 

సంస్తుతివహిం౦ చె దాట్ల భాస్మ_డునిప్పుతి 

ఖాలీ గుణరత్నే నికురుంబ సీత వరాంబ. 

న శ్రీ)కరలసద్గు ణాలంబ నీశమాంబ 

సాటియగు చారు సౌభాగ్య సద్దుణముల 

హైమవతికి నరుంధతి కజునిసటికి 

నౌరియువతికి జగతికి, జందనుతిశి, 

వా, సీ'తాసాధి(యు గోపభూపతియు లశ కృష్ణ బేవాంఘీకం 

జాతారాధన పుణ్యలబ్ధగుణ భాస్వత్సుత పౌ తాఢ్యు లై: 

ఖ్యాాతెశ్యర్య చిరాయుర భ్యుదయ సౌఖ్యారో గ్యసంపన్ను తై 

యా తా రాక్ట సమృద్ధిగాంతురు ప్రజల్ హోళంపశంసింపగన్. 

చ గురుత కీరి వత్సవయ గోపనృ పాలుండు రాజమాన్యుండై 
జానలాబొరాకయుర భ్యుదయ శాశ్వతీపు త్రసమృద్ధిశాలిమై 
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ద్యిరదర ధాశ ష్యృబహువి త్ర సమన్వితు (క్రీ కృళార్ధుండై 
త సిరుల వక్షిలుగావ్రతే శారిసత్కృపక. 

= పువ్వు 0 తీములు __ 

నో వకాద్భృశగుణరత్న 

వా9తసరస్వ తి! దాన_వైె భవజితీజ్ 

మూతరవి నూతేసురభూ 

. జా కాద్భునవితరణాతిశయవిళుితికిక. 
* చండాహీతకాండతీమ్మః 

ఖండనమా ర్రాండునకుజగత్నూ యతో 
మండల జితపాండురకర 

. కుండలిరాడ్క నకుధర కోదండునరున్. 
గ 
సంకులవిమతనృపాంతక 
హాుంకృతి శంకాక రాహవోద్భుట భేరీ 

భాంకృతికి వీరుద రాజభ 

యంకర వరబిరుదనిరుప మాలంకి కృతికిన్, 

అంగాంధ) చోళవమూళవ 

టి పాంవాలస భా 

టునటన కేళీ 

తసతీ_ ర్తి న ట్రీక్షి బయ ధూర్ల టికీకా | 
న్ తృనాయ వంశను సో సో 
ఇ నారిధిసోమునకు బుధసుతీణాప 
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పాివీణగ్థా-రామునకు నం 

భావితదోర్హండ చండబలభీము. నక " 

' క, వనజాక్షునకును స - 
జ్ఞనరకుణ దతునకుది(వ hae 

బనవిక 9 మహర్య కున 

కనుప మపరభో గనిర్హరాధ్యము నకున్ . 

క, ప్రణుతీ పతా పతరణికి 

_ రణగర్వితవిమతభూవర డి్భర దమహాో 

సృణికిన్ జగదద్భుతవిత 

రణచింతామణికి గోపరాజాగిణికి౯. 

వ, అభ్యుదయ షరాంప రాకప్యద్ యగునట్టుగా నార 

_ చియింపబూనిన రామవపిలాసంబను ప్రబంధమునకుం గభథా(్రొ 

రంభంబెట్టిద సిన. 


